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 موجز

يعـاجل هذا التقرير األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى                   
، والقضايا اليت كانت حمل اهتمام خاص من جانبه، منذ تقدمي )"احلق يف الصحة"( من الصحة البدنية والعقلية ممكن

 .٢٠٠٢/٣١ الذي أُِعد عمالً بقرار اللجنة (A/60/348)اجلمعية العامة ىل  إاملرحليتقريره 

ويبـّين الفرع األول أن احلق يف الصحة ميكن فهمه على أنه احلق يف نظام صحي فعال ومتكامل يشمل                    
  .الرعاية الصحية واحملّددات األساسية للصحة، ويستجيب لألولويات الوطنية واحمللية، ويكون متاحاً للجميع

، حيث املقرر   ٢٠٠٥سبتمرب  /وباإلشارة إىل األهداف اإلمنائية لأللفية ومؤمتر القمة العاملي املنعقد يف أيلول           
على وضع برامج صحية تتسم باجلرأة      البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل       اخلاص وزراء الصحة يف     

شمال واجلنوب على حد سواء مسؤولية اختاذ تدابري        وتقع على عاتق دول ال    . الالزمـة لتحقيق األهداف الصحية    
 . متسقة هتدف إىل إقامة نظم صحية فعالة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

والنظام الصحي الفعال القائم على احلق يف الصحة هو مؤسسة اجتماعية أساسية، وال يقل أمهية عن نظام  
 . نظام السياسياحملاكم أو ال

أمـا الفرع الثاين واألكرب، فيبني هنجاً للمؤشرات الصحية يقوم على حقوق اإلنسان، كأسلوب لقياس                
وعلى سبيل اإليضاح، ُيطّبق هنج املؤشرات الصحية القائم على حقوق . ورصد اإلعمال التدرجيي للحق يف الصحة

 . ٢٠٠٤مايو /مجعية الصحة العاملية يف أياراإلنسان على استراتيجية الصحة اإلجنابية اليت أيدهتا 
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
 ٤ ٣- ١ ...........................................................................مقدمة
 ٥ ٢١- ٤ ....................احلق يف نظام صحي فعال ومتكامل ومتاح للجميع -أوالً 
 ١٧ ٦١-٢٢ .....................هنج املؤشرات الصحية القائم على حقوق اإلنسان -ثانياً 
 ١٦ ٧٨-٦٢ ..............................................االستنتاجات والتوصيات -ثالثاً 
هنـج مؤشرات يقوم على حقوق اإلنسان فيما يتعلق باستراتيجية الصحة اإلجنابية اليت أيدهتا               :املرفق

 ٢١ ...................................................٢٠٠٤مايو /مجعية الصحة العاملية يف أيار
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 مقدمة

لمقرر اخلاص املعين حبق كل ، والية مدهتا ثالث سنوات ل٢٠٠٢/٣١أنشأت جلنة حقوق اإلنسان بقرارها  -١
ورحبت اللجنة يف دورهتا    "). احلق يف الصحة   (" ممكن من الصحة البدنية والعقلية     إنسان يف التمتع بأعلى مستوى    

 وقررت متديد واليته لفترة ثالث      (E/CN.4/2005/51)احلادية والستني بالتقرير السنوي املقدم من املقرر اخلاص         
ية العامة بتقرير    والية املقرر اخلاص ويطلب إليه موافاة اجلمع       ٢٠٠٥/٢٤ويوضح قرار اللجنة    . سـنوات أخرى  

 . ٢٠٠٥/٢٤وُيقَّدم هذا التقرير عمالً بالقرار . مرحلي عن أنشطته، فضالً عن تقدمي تقرير سنوي إىل اللجنة

، سافر  (A/60/348)وباإلضـافة إىل األنشطة اليت وردت بالتفصيل يف تقريره املرحلي إىل اجلمعية العامة               -٢
االحتاد الدويل ملنظمات الصحة وحقوق  إللقاء خطاب رئيسي أمام ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلولاملقرر اخلاص إىل اهلند يف 

وفيات األمهات بوصفها انتهاكاً    : حنو املساواة بني اجلنسني يف جمال الصحة وحقوق اإلنسان        " بعنوان   اإلنسـان 
لصحة، كما ألقى خطاب التوديع يف نيودهلي أمام االجتماع الدويل العاشر املتعلق باملرأة وا            ". لـلحق يف الصحة   

وحضر اجتماعات ضّمت مسؤولني من وزارة الصحة، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند، واملكتب اإلقليمي 
وقام الحقا حبضور اجتماع يف مونتريال، كندا، بشأن        . ملنظمة الصحة العاملية، وعدد من املنظمات غري احلكومية       

واخُتتم اجتماع مونتريال الذي مجع     ". ريق حنو املستقبل  الط: حقـوق اإلنسان واحلصول على العقاقري األساسية      "
ممـثلني حكوميني، وأكادمييني، ومنظمات دولية، ومجاعات اجملتمع املدين، باعتماد بيان هام بشأن حق البشر يف                

 بيان  ويعتزم املقرر اخلاص النظر عن كثب، يف أحد التقارير القادمة، يف القضايا اليت أثارها             . )١(العقاقري األساسية 
أكتوبر، حضر اجتماعاً يف جنيف /ويف تشرين األول. مونتريال بشأن حق البشر يف احلصول على العقاقري األساسية

، وشّدد أثناء   "مسؤولية الشركات، وحقوق اإلنسان وقطاع الصيدلة     "بشأن  " مبادرة العوملة األخالقية  "نظمـته   
وشارك املقرر  . لة فيما يتعلق بالعقاقري األساسية    االجـتماع عـلى أمهية توضيح مسؤوليات الدول وقطاع الصيد         

اخلاص، أثناء وجوده يف نيويورك لتقدمي تقريره إىل اجلمعية العامة، يف جلسة إحاطة تتعلق بواليته نظمتها املفوضية 
ن  كزافييه باغنو م-السامية حلقوق اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، وذلك بالتعاون مع مركز فرانسوا            

نوفمرب،  قّدم املقرر اخلاص     /ويف تشرين الثاين  . أجل الصحة وحقوق اإلنسان التابع لكلية هارفارد للصحة العامة        
العمل الذي أجنزه بشأن مؤشرات احلق يف الصحة، وحتديد األولويات واحلق يف الصحة، خالل مشاورة غري رمسية      

 . رية التابعة ملنظمة الصحة العاملية والقطةعن الصحة وحقوق اإلنسان ُنظمت للمكاتب اإلقليمي

، أعدت مبادرة العوملة األخالقية واملقرر اخلاص بياناً رفيع املستوى يتعلق باحلق يف             ٢٠٠٥وخـالل عام     -٣
 من رؤساء الدول واحلكومات السابقني، فضالً عن شخصيات مرموقة من مجيع            ٣٠ووافق ما يربو على     . الصحة

بشأن احلق يف الصحة؛ وللحصول على املزيد من املعلومات        " ء القادة من أجل العمل    ندا"أحناء العامل، على توجيه     
، رعت اجلمعية الطبية الربيطانية إطالق هذه النداء من ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٩ويف .  أدناه١٨انظر الفقرة 

املزيد من النداءات من أجل العمل      ويتوقع إطالق   . )٢(لندن، وباب التوقيع عليه مفتوح اآلن أمام كل امللتزمني مبضمونه         
ويود املقرر اخلاص اإلعراب عن شكره احلار ملبادرة العوملة األخالقية على           . ٢٠٠٦على املستوى اإلقليمي خالل عام      

 . كما يود أن يشكر مجيع املوقعني الذين قدموا دعما ال غىن عنه. العمل القّيم الذي قامت به يف هذا املشروع اهلام
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  ومتاح للجميعتكاملحلق يف نظام صحي فعال وما -أوالً 

ميكن فهم احلق يف الصحة على أنه احلق يف نظام صحي فعال ومتكامل يشمل الرعاية الصحية واحملّددات                  -٤
 .األساسية للصحة، ويستجيب لألولويات الوطنية واحمللية ويكون متاحاً للجميع

ددات األساسية للصحة، حنو املرافق الصحية املالئمة، احملووجيب أن يشمل النظام الصحي الرعاية الصحية  -٥
 .ومياه الشرب املأمونة والتثقيف الصحي

وجيـب أن يكون هذا النظام متاحاً للجميع، ليس لألغنياء فحسب، بل أيضاً للذين يعيشون حتت وطأة                  -٦
صليني؛ وليس لسكان املناطق    الفقـر؛ وليس جملموعات األغلبية اإلثنية وحدها، وإمنا أيضا لألقليات والسكان األ           

وجيب أن يكون النظام الصحي متاحاً . احلضـرية فقط، بل أيضاً لسكان القرى النائية؛ وللنساء كما هو للرجال          
 .جلميع احملرومني من أفراد وجمتمعات حملية

تمع ويدرك العاملون يف حقل صحة اجمل. احملليةووعالوة على ذلك، جيب أن يستجيب لألولويات الوطنية          -٧
كما تساعد  . الذيـن حصلوا على تدريب جيد، مثل الفرق الصحية القروية، األولويات الصحية جملتمعاهتم احمللية             

املشـاركة الشاملة على كفالة استجابة النظام الصحي لالحتياجات الصحية احملددة للنساء واألطفال واملراهقني              
 اجملتمع بصورة شاملة وعن علم وبنشاط هي عنصر         ومشاركة. وكـبار السن وغريهم من اجملموعات املستضعفة      

 . حيوي من عناصر احلق يف الصحة

وجيـب أيضاً أن يكون النظام الصحي فعاالً ومتكامالً؛ ال أن يكون جمرد جمموعة من التدخالت الرأسية       -٨
 . املنسقة بصورة سيئة التنسيق من أجل التصدي ألمراض خمتلفة

لصحي على أنه يعين ببساطة وصول الفرد إىل األطباء والعقاقري ومياه الشرب            وال ميكن أن ُيفهم النظام ا      -٩
فالظروف االجتماعية واالقتصادية جملموعة السكان املستفيدين من نظام صحي ما . املأمونة واملرافق الصحية املالئمة

عية للصحة، مثل الفقر    وهذه الظروف، اليت ُتْعَرف بأهنا احملددات االجتما      . هلـا تـأثري كبري على صحة السكان       
وعندما يتحدث املقرر اخلاص عن احملددات األساسية . والبطالة، هي السبب األساسي إلصابة األشخاص باألمراض

للصحة، فإنه ال يشري إىل حمددات مثل مياه الشرب املأمونة واملرافق الصحية املالئمة فحسب، بل يشري أيضاً إىل                  
اللجنة املعنية باحملددات االجتماعية احملددات هي يف الوقت الراهن حمور تركيز وهذه . احملددات االجتماعية للصحة

 . )٣( التابعة ملنظمة الصحة العاملية اليت أشار إليها املقرر اخلاص بإجياز يف تقريره األخري إىل اجلمعية العامةللصحة

تسم باالستجابة، ويشمل الرعاية    فـاحلق يف الصـحة يعين، بصورة أساسية، نظاماً فّعاالً، ومتكامالً، وي            -١٠
 . الصحية واحملددات األساسية للصحة، ويكون متاحاً للجميع

 ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلولمؤمتر القمة العاملي، 

ختفيض : اخلصائص األبرز يف األهداف اإلمنائية لأللفية هي األمهية القصوى اليت تعلقها على الصحةإحدى  -١١
وتوفري مرافق  اإليدز، واملالريا والدرن؛/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية و؛واألمهات وفيات األطفال تمعدال
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 القضاء  -وعالوة على ذلك، فإن الغاية األوىل        .)٤(؛ وما إىل ذلك    مياه الشرب املأمونة   الصرف الصحي واحلصول على   
 عبء أعداد   تمعات اليت تتحمل  فاجمل.  ال ميكن تصوُّر حتقيقها إذا مل تتحقق أهداف الصحة         -على الفقر املدقع واجلوع     

وباختصار، ال ميكن حتقيق    . كـبرية مـن املرضى واألشخاص املشرفني على املوت ال ميكنها التخلص من الفقر             
 . األهداف بدون نظم صحة فعالة تكون متاحة للجميع

ي يف  من رؤساء الدول واحلكومات يتعهدون أثناء مؤمتر القمة العامل        ١٧٠وهـذا هو السبب الذي جعل        -١٢
 : مبا يلي٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

حتسـني الـنظم الصحية يف البلدان النامية ويف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، هبدف توفري ما        
يكفي من العاملني يف جمال الصحة ومن اهلياكل األساسية ونظم اإلدارة واللوازم لتحقيق األهداف اإلمنائية 

 .)٥(٢٠١٥ حبلول عام لأللفية املتصلة بالصحة،

النامية وويتضـح جبالء يف إعالن األلفية ويف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي أن على البلدان املتقدمة                  -١٣
عـلى حـد سـواء أن تلعب دوراً جوهرياً يف إقامة نظم صحية فعالة ومتاحة للجميع يف بلدان الشمال وبلدان                

 . )٦( ذات أمهية حيوية-العاملية من أجل التنمية  الشراكة - ٨وُتعد الغاية . اجلنوب

 :كما اتفق زعماء العامل يف مؤمتر القمة العاملي على ما يلي -١٤

األهداف شاملة من أجل حتقيق      على اعتماد وتنفيذ استراتيجيات إمنائية وطنية        ٢٠٠٦العمل حبلول عام    
 .)٧(اإلمنائية لأللفيةوالغايات اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف 

البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة     ويف ضـوء هذا التعهد، حيث املقرر اخلاص وزراء الصحة يف             -١٥
وهذه الربامج  . عـلى وضع برامج صحية وطنية تتسم باجلرأة الكافية لتحقيق األهداف املتصلة بالصحة             الدخـل 

 بعناية، ينبغي أن تعكس املتطلبات الفعلية إلقامة نظم صحية فعالة           الوطنية، اليت يلزم إعدادها وحساب تكاليفها     
وال ينبغي أن تعكس الربامج ما تقول اجلهات املاحنة أهنا ستتحمل تكاليفه، بل             . ومـتكاملة تكون متاحة للجميع    

غي أن تشكل برامج    ومن مثّ، ينب  . ينبغي أن تبّين املتطلبات املالية الفعلية الالزمة لتحقيق األهداف املتصلة بالصحة          
 . ٢٠٠٦ باعتمادها يف عام مؤمتر القمة العامليالصحة الوطنية جزءاً أساسياً من االستراتيجيات اإلمنائية اليت طالب 

 سبتمرب/أيلول وأعاد تأكيده يف     ٢٠٠٠وال يتطلع املقرر اخلاص إىل أكثر من أن يلتزم العامل مبا تعهد به عام                -١٦
. األمهية ألن الكثري من النظم الصحية تعرض لإلمهال الشديد خالل العقدين املاضيني           وهـذا األمر يف غاية      . ٢٠٠٥

ومت تقويض الكثري من النظم الصحية وإضعافها بدالً من         . وقـد عاىن الكثري منها من االخنفاض املزمن يف االستثمار         
 . حتسينها وتعزيزها

وم، على وجه االستعجال، باختاذ تدابري متفق       وباختصار، جيب على بلدان الشمال وبلدان اجلنوب أن تق         -١٧
عليها إلقامة نظم صحية فعالة ومتاحة للجميع يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وذلك 

ألهداف  من ا٨متشياً مع إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، والشراكة العاملية من أجل التنمية اليت تعكسها الغاية           
 . ٢٠٠٥اإلمنائية لأللفية، ومؤمتر القمة العاملي املنعقد يف عام 
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 من أجل العمل بشأن احلق يف الصحةنداء القادة 

هنالك شخصيات عاملية مرموقة ومنظمات شعبية تقوم يف الوقت الراهن، وبصورة مل يسبق هلا مثيل، باحلث                 -١٨
وكما متت مناقشته يف الفقرة     . ستثمار بشكل أكرب يف النظم الصحية     على احترام احلق يف الصحة، فضالً عن الدعوة لال        

ووقّع .  إطالق نداء القادة من أجل العمل بشأن احلق يف الصحة من مدينة لندن             ٢٠٠٥ديسمرب  /، شهد كانون األول   ٣
ندو انريك  ، وفرينا )الرئيسان السابقان للواليات املتحدة األمريكية    (عـلى هـذا الـنداء جيمي كارتر وبيل كلينتون           

الرئيسة السابقة (، وماري روبنسون )رئيس وزراء كوريا السابق  (، وهونغ كو يل     )رئيس الربازيل السابق  (كاردوسـو   
نية يف كيب   جنليكااألسقف املتقاعد للكنيسة األ   (، والقس إدموند توتو     )آليرلـندا واملفّوضـة السابقة حلقوق اإلنسان      

رئيس وزراء النرويج السابق واملدير العام (ردن، وغرو هارليم بروندتالند ، ومسو األمري احلسن بن طالل من األ )تـاون 
الرئيس (، وفاسالف هافيل  )٢٠٠٤احلائز على جائزة نوبل لعام      (، ومانغاري ماتاي    )السـابق ملـنظمة الصحة العاملية     

 ).  التشيكيةالسابق لتشيكوسلوفاكيا واجلمهورية

كومات، فضالً عن املنظمات الدولية، ومجاعات اجملتمع املدين،        احل"وحيـث نداء القادة من أجل العمل         -١٩
والشركات اخلاصة، واجملتمعات واألفراد، على االضطالع مبسؤولياهتم يف كفالة إعمال احلق األساسي لإلنسان يف     

 ". ينادون بإحداث تغيريات يف الُنظم بغية بناء نظم صحية قوية"كما أهنم " الصحة جلميع األفراد

نظر على حنو متزايد إىل النظام الصحي الفعال على أنه مؤسسة اجتماعية رئيسية ال تقل أمهية عن نظام وُي -٢٠
وكما يقوم نظام احملاكم اجليد على احلق يف احملاكمة العادلة، ويقوم النظام السياسي            . )٨(أو الـنظام السياسي   احملـاكم   

 . نظام صحي فعال ومتاح للجميع تقوم على احلق يف الصحةالدميقراطي على احلق يف التصويت، فإن الدعوة إىل وضع 

ويف السـنتني القادمتني، يأمل املقرر اخلاص، من خالل التعاون الوثيق مع جهات أخرى، أن تتوفر لـه                  -٢١
 . مصادر كافية لتحديد وحبث السمات الرئيسية لنظام صحي يعكس احلق الدويل لإلنسان يف الصحة

 الصحية القائم على حقوق اإلنسانهنج املؤشرات  -ثانياً 

 - وهو اجلهات اليت تعمل بفعالية من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -يـنظر جمتمع حقوق اإلنسان     -٢٢
ووفقاً لقانون حقوق   . مـنذ سنوات عديدة، يف الدور الذي حيتمل أن تلعبه املؤشرات فيما يتعلق حبقوق اإلنسان              

ويقوم املنخرطون يف جمتمع    . )٩(قتصادية واالجتماعية والثقافية لإلعمال التدرجيي    اإلنسـان الـدويل، ختضع احلقوق اال      
حقوق اإلنسان الذين ينصب تركيزهم على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بإيالء اهتمام خاص للمؤشرات              

يف هذا ) ١٩٩٣(مج عمل فيينا    وبالفعل، يشدد إعالن وبرنا   . ألهنـا توفر وسيلة لرصد اإلعمال التدرجيي لتلك احلقوق        
 : السياق بالذات على أمهية املؤشرات

 مؤشرات ينـبغي، لتعزيز التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، دراسة ُنُهج إضافية من قبيل نظام           
اعية لقـياس التقدم احملرز يف إعمال احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتم              

 .)١٠(والثقافية
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وقد ووجه الكثري من    . من هذا القبيل تتسم بالبطء الشديد     " نظام مؤشرات "ولسوء الطالع، فإن صياغة      -٢٣
ومع ذلك، وألسباب متعددة، ليس أقلّها جتدد اهتمام املفوضية السامية حلقوق اإلنسان . العقبات املفاهيمية وغريها

 . رز خالل السنتني املاضيتنيهبذه املسألة، تسارع معدل التقدم احمل

وحبث هذه املسألة يف تقريره     . )١١(وقـد كّرس املقرر اخلاص فصلني من تقاريره للمؤشرات واحلق يف الصحة            -٢٤
. )١٢(" بوضع هنج عملي وواقعي ومتوازن يف هذا اخلصوص        هبدف القيام تدرجيياً  ) "٢٠٠٣(األول إىل اجلمعـية العامة      

وحتدث يف  . ء إعداد تقريره األول، يف حتديد عدد من مؤشرات احلق يف الصحة           املقرر اخلاص يفكر، أثنا   وكـان   
، وخلص إىل أن من األجدى التفكري       "العمل قيد اإلجناز  "التقرير الذي قدمه إىل اجلمعية العامة يف العام التايل عن           

 .)١٣( على حقوق اإلنسانيقوممؤشرات صحية للهنج يف 

  حقوق اإلنسان؟ما هو، بشكل عام، النهج القائم على

اتضح خالل السنوات األخرية أن النهج القائم على حقوق اإلنسان فيما يتعلق بقضايا معينة، مثل التنمية،  -٢٥
وباختصار شديد، يتطلب النهج    . والـتجارة واحلد من الفقر، يأيت ببعض الرؤى القّيمة اليت رمبا ُتغفل لوال ذلك             

ء اهتمام خاص للمحرومني من األفراد واجملتمعات؛ ويتطلب مشاركة القائم على حقوق اإلنسان، بشكل عام، إيال
فّعالـة وعن علم من جانب األفراد واجملتمعات احمللية يف القرارات ذات الصلة بالسياسات العامة؛ كما يستوجب         

وانب  وغريها من ج   -واألثر اإلمجايل هلذه اجلوانب     . آلـيات رصد ومساءلة فعالة وشفافة وميكن االطالع عليها        
 .  هو متكني احملرومني من أفراد وجمتمعات حملية-النهج القائم على حقوق اإلنسان 

ووفقاً لذلك، فإن هنج املؤشرات الصحية القائم على حقوق اإلنسان ال يرصد النواتج الصحية األساسية                -٢٦
م هو أن للكثري من     واألمر احلاس . فحسـب، بـل أيضـاً بعض العمليات اليت يتم بواسطتها حتقيق تلك النواتج             

 -املؤشـرات الصحية شائعة االستخدام دوراً هاماً تؤديه يف هنج املؤشرات الصحية القائم على حقوق اإلنسان                 
وعلى سبيل املثال، ميكن استخدام العديد من املؤشرات الصحية القائمة،          . شريطة الوفاء ببعض الشروط املعقولة    

واملؤشرات املصنفة قد تكشف ما إذا . اجلنس واالنتماء العرقي واإلثينشريطة أن يتم تصنيفها على أسس خمتلفة، ك
وغالبية املؤشرات  . كـان بعـض احملرومني من أفراد وجمتمعات يعانون أو ال يعانون من متييز حبكم األمر الواقع                

لقضيتني مها  الصحية القائمة قلّما تكون مصممة لرصد قضايا مثل املشاركة واملساءلة، على الرغم من أن هاتني ا               
وعليه، فإن هنج املؤشرات الصحية القائم على حقوق        . مـن السمات اجلوهرية للنهج القائم على حقوق اإلنسان        

 . اإلنسان يتطلب إضافة بعض املؤشرات اجلديدة لرصد هاتني السمتني اجلوهريتني حلقوق اإلنسان

عاداً جذرياً عن املنهجيات القائمة يف جمال       وهنـج املؤشـرات الصحية القائم على حقوق اإلنسان ال ُيعد ابت            -٢٧
املؤشـرات، وإمنـا يستخدم الكثري من املؤشرات الصحية شائعة االستخدام، ويقوم بتكييفها حسبما تقتضي الضرورة              

، رمبا ُتغفل لوال    )مثل املشاركة واملساءلة  (، ويضيف بعض املؤشرات اجلديدة لرصد قضايا        )كأن يشترط تصنيفها مثالً   (
 . باختصار، فإن هنج املؤشرات القائم على حقوق اإلنسان يدعم ويعزز وُيكّمل املؤشرات شائعة االستخدامو. ذلك



E/CN.4/2006/48 
Page 9 

وسيتم الحقاً يف هذا التقرير، وعلى . ٥٠-٤٩وذلك هو النهج املبني يف هذا الفصل وامللخص يف الفقرتني  -٢٨
استراتيجية الصحة اإلجنابية اليت أيدهتا مجعية سبيل اإليضاح، تطبيق هنج املؤشرات القائم على حقوق اإلنسان على 

 .٢٠٠٤ مايو/أيارالصحة العاملية يف 

 ال يوجد بديل للمؤشرات، لكن ال ينبغي تضخيم دورها

عـلى الرغم من تردد بعض أعضاء جمتمع حقوق اإلنسان يف استخدام املؤشرات يف عملهم، يود املقرر                  -٢٩
تخدام املؤشرات لقياس ورصد اإلعمال التدرجيي للحق يف أعلى         اخلـاص التشديد على عدم وجود بديل عن اس        

هنالك دور تلعبه املؤشرات هل "وعلى الرغم من أن السؤال الرئيسي املطروح كان هو . مستوى ممكن من الصحة
كيف "، فإن السؤال اجلوهري املطروح يف الوقت الراهن هو "فيما يتعلق باحلق يف أعلى مستوى ممكن من الصحة؟

، وُيقّدم هنج   " اسـتخدام املؤشـرات بطريقة مثلى لقياس ورصد هذا احلق األساسي من حقوق اإلنسان؟              ميكـن 
 . املؤشرات القائم على حقوق اإلنسان، املبني يف هذا الفصل، اإلجابة على هذا السؤال اجلوهري

تمل أن يؤدي   وباإلضـافة إىل ذلك، يتضمن هنج املؤشرات الصحية القائم على حقوق اإلنسان مسات حي              -٣٠
دجمهـا يف السياسـات والـربامج الصحية إىل تعزيز فعالية هذه السياسات والربامج، مثل تركيزه على تصنيف                  

 . املؤشرات، واملشاركة واملساءلة

ومـن الرسائل األساسية هلذا التقرير أن للمؤشرات دوراً هاماً تؤديه يف قياس ورصد اإلعمال التدرجيي                 -٣١
فاملؤشرات، مهما كانت درجة    .  ذلك، ال ينبغي املبالغة يف أمهية الدور الذي تضطلع به          ومع. لـلحق يف الصحة   

فهي توفر يف   . ضمن اختصاص قانوين حمدد   تطورها، ال ميكن أن تعطي صورة كاملة عن التمتع باحلق يف الصحة             
كما أن من اخلطأ إنكار و. أغلب األحيان مؤشرات مفيدة فيما يتعلق بالتمتع باحلق يف الصحة يف سياق وطين معني
 . أمهية دور املؤشرات بالنسبة للحق يف الصحة، فإن توقع الكثري منها ُيعد يف غري موضعه

ويرتكز هذا الفصل على التحليل والنقاش الواردين يف التقريرين السابقني اللذين قدمهما املقرر اخلاص إىل  -٣٢
 .ن من دون أن يكررمهااجلمعية العامة بشأن املؤشرات واحلق يف الصحة، ولك

كما أنه يشارك منذ    .  وتلقاها مع االمتنان   -والتمس املقرر اخلاص مراراً موافاته بتعليقات على تقريريه          -٣٣
ويعرب عن امتنانه البالغ . سنوات يف العديد من احللقات التدريبية واملشاورات املتعلقة باملؤشرات واحلق يف الصحة

ضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ملـنظمة الصحة العاملية، ومفو  
 .والعديد من اخلرباء اآلخرين العاملني بصفتهم الشخصية، ألهنم مل يبخلوا عليه بثمرة جتارهبم

 أمهية املؤشرات

. التدرجييكمـا سـبقت مالحظته، فإن احلق الدويل يف أعلى مستوى ممكن من الصحة خيضع لإلعمال                -٣٤
وحتتاج الدولة إىل أداة لقياس هذا البعد املتغّير        . ويعين ذلك حتماً أن ما هو مطلوب من الدولة يتغري مبرور الوقت           

وعليه، ختتار الدولة املؤشرات . واألداة األنسب هي اجلمع بني تطبيق املؤشرات واملعايري املرجعية. للحق يف الصحة
وقد تتضمن هذه املؤشرات، على سبيل املثال،       . تلف أبعاد احلق يف الصحة    املالئمـة اليت تساعدها على رصد خم      
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وسوف حتتاج معظم املؤشرات إىل التصنيف، حنو تصنيفها على أساس          . معـدالت وفـيات األمهات واألطفال     
 تقوم  مث. الريفية، والوضع االقتصادي واالجتماعي   /اجلنس، والعرق، واالنتماء اإلثين، والسكن يف املناطق احلضرية       

 . )١٤( بالنسبة لكل مؤشر مت تصنيفه- أو معايري مرجعية -الدولة بتحديد أهداف وطنية مالئمة 

وهبذه الطريقة، تؤدي املؤشرات واملعايري املرجعية وظيفتني هامتني ترتكز عليهما الكثري من جوانب النقاش  -٣٥
ن تقدم مع مرور الوقت، ومتكني السلطات من ، ميكنهما مساعدة الدولة على رصد ما حترزه مأوالً. يف هذا الفصل

، ميكنهما املساعدة على مساءلة الدولة      وثانياً. حتديـد الوقت الذي تكون فيه السياسات العامة حباجة إىل تعديل          
فـيما يـتعلق باضـطالعها مبسؤولياهتا الناشئة عن احلق يف الصحة، على الرغم من أن تدهور املؤشرات ال يعين          

ولة أخلت بالتزاماهتا الدولية بشأن احلق يف الصحة، وهذه من النقاط اهلامة اليت ستناقش بصورة               بالضرورة أن الد  
وعلى سبيل املثال، ميكن للمؤشرات تعزيز     . وللمؤشرات، بطبيعة احلال، أدوار هامة أخرى     . مستفيضـة فيما يلي   

 .شاركة، واملساءلةفعالية السياسات العامة والربامج من خالل إبراز قضايا مثل التصنيف، وامل

وال ُيتوقع من الدول فقط، بل أيضاً من غريها من اجلهات، أن تقوم بدمج حقوق اإلنسان يف عملية رسم  -٣٦
 من رؤساء الدول واحلكومات خالل مؤمتر القمة العاملي يف ١٧٠ومت تأكـيد ذلك مؤخراً من ِقبل    . السياسـات 

 : ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول

ز ومحاية حقوق اإلنسان يف السياسات الوطنية، ودعم املزيد من مراعاة منظور نعقد العزم على إدماج تعزي
 عن دعم تعاون أوثق بني مفوضية األمم املتحدة         حقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة بأسرها، فضالً       
 .)١٥(حلقوق اإلنسان ومجيع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة

 يف السياسات الوطنية والدولية مشروعاً كبرياً يستوجب قيام         حقوق اإلنسان " تعميم"وُيعـد دمـج أو       -٣٧
ومن هذه التدابري اعتماد هنج للمؤشرات الصحية يقوم على         . جمموعة متنوعة من اجلهات باختاذ طائفة من التدابري       

دة ويأمل املقرر اخلاص أن يكون هذا الفصل ذا فائدة للوكاالت املتخصصة وهيئات األمم املتح             . حقوق اإلنسان 
 . األخرى املهتمة بقضايا الصحة اليت تعمل جاهدة على تعزيز فعاليتها وإدماج حقوق اإلنسان يف عملها

 : وخالصة القول إن املؤشرات قد تساعد، يف سياق احلق يف الصحة، اجلهات التالية -٣٨

 املوظفني العموميني الوطنيني الذين يهتمون بقضايا الصحة؛ )أ( 

 ية اليت ترصد أداء السلطة التنفيذية؛اهليئات التشريع )ب( 

احملـاكم، ومؤسسـات حقوق اإلنسان واجلهات الوطنية األخرى املسؤولة عن الفصل فيما إذا             )ج( 
 كانت الدولة تضطلع أو ال تضطلع بواجباهتا املتعلقة باحلق يف الصحة؛

راكة مع الدولة بشأن    الوكاالت املتخصصة وهيئات األمم املتحدة األخرى اليت تعمل يف إطار ش           )د( 
 قضايا الصحة؛ 
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هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان واملسؤولة عن رصد ما إذا كانت   )ه( 
 الدولة تضطلع أو ال تضطلع بواجباهتا املتعلقة باحلق يف الصحة؛

 . املنظمات غري احلكومية املهتمة بقضايا الصحة )و( 

 كمؤشر هرةسبة الوالدات اليت تتم برعاية موظفي صحة مناستخدام : مثال توضيحي

نسبة الوالدات اليت  -يبّين هذا الفرع، على سبيل اإليضاح، كيف ميكن استخدام أحد املؤشرات املفّصلة  -٣٩
وال حيدد هذا الفرع هنجاً للمؤشرات الصحية يقوم .  فيما يتعلق باحلق يف الصحة-هرة تتم برعاية موظفي صحة م

فيما يتعلق باحلق يف الصحة، تقّدم      ) ومعايريه املرجعية (ولكن، بعد توضيح دور هذا املؤشر       . وق اإلنسان على حق 
 . الفروع الالحقة هنجاً للمؤشرات الصحية يقوم على حقوق اإلنسان

وهلذا حتتاج الدول إىل . )١٦(وُتعـد الصـحة اجلنسية واإلجنابية عنصرين ال ينفصالن عن احلق يف الصحة           -٤٠
وهنالك العديد من . لة لقياس ما إذا كانت تقوم أو ال تقوم تدرجيياً بإعمال احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابيةوسي

وقد تنتقي الدولة هذا    . هرةنسبة الوالدات اليت تتم برعاية موظفي صحة م       املؤشـرات ذات الصـلة، مبا يف ذلك         
 .جيي للحق يف الصحة اجلنسية واإلجنابيةاملؤشر كأحد املؤشرات اليت تستخدمها لقياس اإلعمال التدر

قد و.  يف املائة٦٠هرة تبلغ الوالدات اليت تتم برعاية موظفي صحة م   وقد تظهر البيانات الوطنية أن نسبة        -٤١
 يف املائة يف املراكز احلضرية      ٧٠ بلغأن النسبة ت  ريفي،  /حضريتصنيفها على أساس    عند   ،البياناتهذه  تكشـف   

، االنتماء اإلثين وعندما جيري املزيد من التصنيف للبيانات على أساس         . يف املناطق الريفية  قط  ف يف املائة    ٥٠لكن  و
فاجملموعة العرقية الغالبة تتمتع بتغطية     : ميكـن أن ُتظهر البيانات أيضا أن التغطية غري متساوية يف املناطق الريفية            

وُيوضح هذا .  يف املائة٤٠رقية اليت متثل األقلية على  يف املائة يف حني تقتصر التغطية لدى اجملموعة الع٧٠تصل إىل 
 ويؤكد املؤشر، عند.  كوسيلة ملعرفة ما إذا كان هنالك متييز حبكم األمر الواقع    املـثال األمهـية احلامسة للتصنيف     

  .صاهتمام خا وحباجة إىل حمرومات على وجه اخلصوص أن النساء الريفيات املنحدرات من األقلية العرقية ه،تصنيف

 اإلعمال التدرجيي للحق يف الصحة، رمبا تقرر الدولة حتقيق تغطية وطنية موحدة تبلغ نسبتها  معوانسجاماً -٤٢
وعليه، .  يف املائة يف املناطق احلضرية والريفية على حد سواء جلميع اجملموعات اإلثنية خالل فترة مخس سنوات٧٠

 يف  ٧٠هرة، واملعيار املرجعي أو اهلدف هو نسبة        موظفي صحة م  نسبة الوالدات اليت تتم برعاية      يكون املؤشر هو    
 يف املائة خالل ٧٠وستقوم الدولة بصياغة وتنفيذ سياسات عامة وبرامج ُمعّدة لتحقيق املعيار املرجعي البالغ . املائة

 جمموعة وتوضح البيانات أن السياسات العامة والربامج جيب أن تكون ُمعّدة خصيصاً للوصول إىل         . مخس سنوات 
 . األقلية اإلثنية اليت تعيش يف مناطق ريفية

قد يتطلب على ضوء األمر الذي أو اهلدف،  املعيار املرجعي وينبغي رصد التقدم السنوي املُحرز حنو بلوغ -٤٣
آلية للمراقبة واملساءلة سيتيح وجود ويف هناية فترة السنوات اخلمس . ذلـك إجراء تعديالت سنوية يف السياسات  

 بالنسبة للمناطق احلضرية والريفية  قد حتقق أم ال، يف املائة  ٧٠ل    نسبة ا  املعيار املرجعي، وهو     كد مما إذا كان   أالـت 
أكثر طموحاً لفترة السنوات معياراً مرجعياً   اهلدف، ُتحدد الدولة     بلوغويف حالة   . وجلمـيع اجملموعـات العرقية    
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أمَّا إذا فشلت الدولة يف بلوغ      .  التدرجيي للحق يف الصحة    اإلعمالاملتمثل يف   اخلمـس التالية ينسجم مع واجبها       
 .، فينبغي أن ُتعرف األسباب وُتتخذ اإلجراءات العالجيةاملعيار املرجعي املذكور بالنسبة للجميع

ية بالتزاماهتا الدولأن الدولة أخلَّت ال يعين بالضرورة حتقيق املعيار املرجعي دولة يف ال أن فشل الشيء املهم هوو -٤٤
بيد أنه إذا   .  ألسباب خارجة عن إرادهتا    املعيار فقد تكون الدولة قد عجزت عن بلوغ هذا          .بشـأن احلـق يف الصحة     

مل تتحقق نتيجة للفساد يف القطاع الصحي مثالً،        كمعيار مرجعي    يف املائة    ٧٠ال    أثبتت آلية املراقبة واملساءلة أن نسبة       
 .الدولية بشأن احلق يف الصحةمل تف بالتزاماهتا اج، أن تكون الدولة االستنتهذا فمن احملتمل، عند التوصل إىل 

فاجلهات املاحنة مسؤولة عن .  من عناصر احلق يف الصحةوتشكل املساعدة والتعاون الدوليان عنصرا هاماً -٤٥
. ة اجلنسية واإلجنابية بعدة أمور منها، الصحتقدمي املساعدة املالية وغريها لسياسات البلدان النامية وبراجمها املتعلقة

وعطفاً على املثال املقدَّم يف الفقرات . بالوفاء مبسؤوليتهافيما يتعلق اجلهات املاحنة وإضافة إىل ذلك، ينبغي مساءلة 
مثة حاجة إىل مؤشرات لقياس ما قامت به اجلهات املاحنة ملساعدة الدولة على تنفيذ سياسات سليمة يف                 السابقة،  

هل قامت  : آلية مراقبة ومساءلة ترد على السؤال التايل      وهنالك أيضا حاجة إىل     . واإلجنابيةجمال الصحة اجلنسية    
فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية املاحنة بكل ما يف وسعها ملساعدة الدولة على تنفيذ سياسات سليمة اجلهات 

  يف املائة؟٧٠لتحقيق معيارها املرجعي البالغ 

.  أسئلة معقدة- املؤشرات وآليات املساءلة اخلاصة باجلهات املاحنة       - هذه القضايا    وبطبـيعة احلال، تثري    -٤٦
ومع ذلك، فإن املؤشرات وآليات املساءلة اليت تركز حصراً على مسؤوليات البلدان النامية وال تشمل مسؤوليات            

 . اجلهات املاحنة هي مؤشرات وآليات غري منصفة، ويشوهبا خلل، وتفتقر إىل املصداقية

وخالصـة القـول إن املؤشر املصّنف، مثل نسبة الوالدات اليت تتم برعاية موظفي صحة مهرة، عندما                  -٤٧
وعالوة . ُيستخَدم مع معايري مرجعية، قد يساعد الدولة على حتديد السياسات الناجحة والسياسات غري الناجحة             

. مها مبسؤولياهتا الناشئة عن احلق يف الصحة      على ذلك، ميكن أن يساعد أيضا على مساءلة الدولة فيما يتعلق بقيا           
. وبالطبع، ال ميكن ملؤشر واحد، حىت يف حالة تصنيفه، أن حييط بكل األبعاد الضرورية من منظور حقوق اإلنسان

وعلى الرغم من ذلك، يبّين هذا املثال . وهلـذا السـبب، هنالك حاجة إىل مؤشرات أخرى ستتم مناقشتها أدناه    
املؤشر املصنف، عندما ُيستخدم مع معيار مرجعي، ميكن أن يؤدي إىل تقدمي بعض املعلومات التوضيحي كيف أن  

 . املفيدة عن اإلعمال التدرجيي للحق يف أعلى مستوى ممكن بلوغه من الصحة

 هنج املؤشرات الصحية القائم على حقوق اإلنسان

برية للغاية من املؤشرات الصحية،     يستخدم املوظفون الصحيون وواضعو السياسات باستمرار جمموعة ك        -٤٨
فريوس نقص  مثل نسبة الوالدات اليت تتم برعاية موظفي صحة مهرة، ومعدالت وفيات األمهات، ومعدل انتشار               

مؤشرات "فهل ميكن ببساطة تبين هذه املؤشرات الصحية وتسميتها . متالزمة نقص املناعة املكتسب/املناعة البشرية
؟ أو هل أن املؤشرات اليت ستستخدم لرصد حقوق اإلنسان          "مؤشرات احلق يف الصحة   "أو  " تتعلق حبقوق اإلنسان  

 واحلق يف الصحة حتتاج إىل بعض السمات اخلاصة؟ وإذا كان األمر كذلك، ما هي هذه السمات اخلاصة؟ 
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رات ، ميكن استخدام املؤش   )٢٠٠٤(وكما خلُص املقرر اخلاص يف التقرير الذي قدمه إىل اجلمعية العامة             -٤٩
 : أن تتصف هذه املؤشرات مبا يلي، شريطةالصحية لرصد اجلوانب املتعلقة باإلعمال التدرجيي للحق يف الصحة

فال بد من وجود قدر     . أن تتفق، بدرجة من الدقة، مع معيار من معايري احلق يف التمتع بالصحة             )أ( 
ويف حالة نسبة الوالدات اليت تتم . يف الصحة بني املؤشر ومعيار من معايري احلق       - أو الصلة    -معقول من التوافق    

برعاية موظفي صحة مهرة مثالً، هنالك درجة معقولة من الدقة يف التوافق مع عدة معايري حلقوق اإلنسان، مبا يف                   
  من اتفاقية حقوق الطفل؛ ٢٤من املادة ) أ(٢ذلك احلق يف الصحة واحلياة لألم والطفل على حنو ما ورد يف الفقرة 

 والوضع  احلضري/والقروينتماء اإلثين    واال رقن ُتصـنف عـلى األقـل حبسب اجلنس والع         أ )ب( 
وينعكس هذا االهتمام . فتهتم حقوق اإلنسان بشكل خاص باألفراد واجملموعات احملرومة. االجتماعي واالقتصادي

نص على مبادئ املساواة على العديد من األحكام الواردة يف قانون حقوق اإلنسان الدويل، وليس أقلها تلك اليت ت
وعلى الرغم من أن املؤشر الصحي قد يكون مصنفاً أو غري مصنف، فإنه يتحتم، من منظور حقوق . وعدم التمييز

والقضية األكثر تعقيداً تتمثل يف معرفة األسس اليت ينبغي         . اإلنسان، أن تكون مجيع املؤشرات ذات الصلة مصّنفة       
ية من التصنيف، من منظور حقوق اإلنسان، هي التصنيف مبا يتفق مع أكرب تصنيف املؤشرات على أساسها؟ والغا

ومع ذلك، ال يزال جتميع البيانات املصّنفة ميثل حتدياً كبرياً          . )١٧(عـدد ممكـن من أسباب التمييز احملظورة دولياً        
: ومثة تعقيد آخر هو   . و غالباً ما ال تتوفر بيانات مصّنفة بسبب اإلمكانيات احملدودة         . بالنسـبة للعديد من الدول    

فقد تكون جمموعة من اجملموعات ضعيفة بصورة خاصة يف سياق ما           . ارتـباط الضعف والتمييز بسياقات حمددة     
وعليه، قد توجد أسباب قوية، يف سياق وطين حمدد، إلعطاء األولوية           . لكنها قد ال تكون كذلك يف سياق آخر       

ة إىل ذلك، سوف تتطلب بعض القضايا الصحية تصنيف         وإضاف. لتجمـيع بعـض البيانات املصنفة دون سواها       
البيانات على أسس حمددة؛ فعلى سبيل املثال، يكون التصنيف على أساس العمر جوهرياً يف سياق الصحة اجلنسية 

ومع أخذ هذه املالحظات يف االعتبار، يرى      . بالنسبة للمراهقني واإلجنابـية نظراً ألمهية الصحة اجلنسية واإلجنابية        
حبسب اجلنس والعرق واالنتماء    قرر اخلاص أن املؤشرات ذات الصلة ينبغي تصنيفها بشكل معتاد، على األقل،             امل

بيد أن هذه األسس املستخدمة يف التصنيف جيب أن . احلضري والوضع االجتماعي واالقتصادي  /اإلثـين والقروي  
 ت الصلة؛  املسألة الصحية ذا`٣` السياق، `٢` اإلمكانيات، `١`تستعرض يف ضوء 

  :)١٨( هيللحق يف الصحةومترابطة مسات أساسية مخس أن ُتستكمل مبؤشرات إضافية ترصد  )ج( 

هنالك حاجة إىل مؤشرات لقياس هذه . الصحة استراتيجية وخطة عمل وطنيتان تشمالن احلق يف `١`
نيتان السمة األساسية ألن احلق يف الصحة يستدعي أن تكون للدولة استراتيجية وخطة عمل وط             

 ؛ )١٩(تشمالن احلق يف الصحة، مبا يف ذلك إتاحتها للجميع

 السياسات  صياغة يفضعفاً وتعرضاً للحرمان،الفئات أكثر ، ال سيما ات واجلماعفرادمسامهة األ `٢`
فبما أن املشاركة من السمات األساسية للحق يف الصحة، هنالك حاجة إىل            . والربامج الصحية 

ركة يف وضع السياسات والربامج، مبا يف ذلك مراقبة جودة          مؤشـرات لقـياس درجـة املشا      
 ؛ )٢٠(اخلدمات
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مبا أن الوصول إىل . الوصول إىل املعلومات الصحية، فضالً عن سرّية البيانات الصحية الشخصية   `٣`
املعلومات الصحية ميثل إحدى السمات األساسية للحق يف الصحة، فهنالك حاجة إىل مؤشرات             

واملعلومات الصحية متكن   . علومات للجميع وإمكانية وصوهلم إليها    لقـياس مـدى إتاحـة امل      
األشـخاص، ضمن أمور أخرى، من تعزيز صحتهم الفردية ومطالبة الدولة واجلهات األخرى             

ومن اجللي أن السمات األساسية األخرى ذات الصلة باحلق يف الصحة،           . بتوفري خدمات جيدة  
ية الوصول إىل معلومات موثوقة فيما يتعلق بالقضايا        مـثل املشاركة اهلادفة، تعتمد على إمكان      

وباإلضافة إىل ذلك، ونظراً للشروط اليت تنص على سرّية البيانات الصحية الشخصية،            . الصحية
 هنالك أيضا حاجة إىل مؤشرات ملعرفة مدى مراعاة هذه السرّية؛ 

فاحلق يف  . ق يف الصحة يف البلدان النامية     فيما يتعلق بالتمتع باحل   املساعدة والتعاون من اجلهات املاحنة       `٤`
الصـحة يضع على عاتق الدول املتقدمة التزاماً باختاذ تدابري تساعد البلدان النامية على إعمال هذا                 

  وعليه، هنالك حاجة إىل مؤشرات ملعرفة مدى اضطالع اجلهات املاحنة هبذه املسؤولية؛. )٢١(احلق

مبا أن احلق يف الصحة يستلزم مساءلة مجيع . الوصول إليهاآلـيات رصد ومساءلة فعالة و ميكن     `٥`
من لديهم مسؤولية تتعلق بالصحة عن تصرفاهتم، فهنالك حاجة إىل مؤشرات ملعرفة مدى إتاحة      

 .)٢٢(آليات رصد ومساءلة فعالة وميكن الوصول إليها

 يف هنج مؤشرات قائم على وعليه، من األفيد التفكري. وال ميكـن ملؤشـر واحد اجلمع بني كل هذه السمات           -٥٠
ومبعىن آخر، بينما يستحيل أن جيمع مؤشر واحد . حقوق اإلنسان بدالً من البحث عن مؤشرات فردية للحق يف الصحة

.  هذه السماتجمتمعة من املؤشرات اليت تتوفر فيها طائفةبني مجيع السمات املشار إليها يف الفقرة السابقة، ميكن حتديد 
وباختصار، ميكن  .  مؤشرات جمتمعة مبساعدة الدولة على رصد اإلعمال التدرجيي للحق يف الصحة           وميكن أن تقوم عدة   

 .  هنج مؤشرات صحية يقوم على حقوق اإلنسانجمتمعةًجملموعة من املؤشرات املناسبة أن تشكل 

 مشكلة املصطلحات

 ةغري أن هناك صعوب   . لصحيةيتـبني من األدبيات املتاحة يف هذا الصدد وجود عدد كبري من املؤشرات ا              -٥١
 طريقة متفق عليها أو ثابتة لتحديد فئات خمتلف أنواع املؤشرات الصحية            إذ ال توجد  . ذا اجملال هب متعلقةأساسية  

األداء، اإلحصاء،  :  التالية من املؤشرات   سميات وامل الفئاتوعـلى سبيل املثال، ميكن اإلشارة إىل        . مسـمياهتا و
، املؤشرات  ية، الكم يةاإلجناز، اهلياكل، الفرز، النوع   النتيجة،  ك، النتائج، النواتج،    املـتغريات، العملـيات، السلو    

ويثري تعدد املسميات املتداخلة قدراً . يف عدة فئاتوميكن أن يرد املؤشر نفسه   . األساسـية، واملصنفة يف درجات    
كما أن  .  من اخلرباء الصحيني   والشيء املهم هو أنه جيعل النقاش يقتصر على خنبة صغرية         . كـبرياً مـن االلتباس    
حتديا للجهات اليت ترغب يف األخذ بنظام بسيط ومتسق يشكل تصنيف املؤشرات الصحية لاالفتقار إىل هنج موحد 

 .  القائمة على حقوق اإلنسانورشيد فيما يتعلق مبؤشرات احلق يف الصحة

ويف عام  . طالحي ومن االتساق   قدر من الوضوح االص     يف هذا الصدد، ال بد من وجود       حـراز تقدم  إلو -٥٢
، املؤشرات اهليكلية : ؤشرات وهي املالتالية من   الثالث   املقرر اخلاص إيالء اهتمام خاص للفئات        ، اقـترح  ٢٠٠٣
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 على الرغم من عدم وجود     مفهومة على نطاق واسع      سمياتوهذه الفئات وامل  . ومؤشرات العمليات ومؤشرات النواتج   
بعض اإلدارات التابعة ملنظمة الصحة العاملية،      تستخدمها  و. كما أهنا واضحة نسبياً   . ةيف األدبيات الصحي  بشأهنا  إمجاع  
 من ِقبل   ٢٠٠٣كما بدأ استخدام هذه املصطلحات الثالثة منذ عام         .  إدارة العقـاقري األساسية وسياسة األدوية      مـثل 

للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    إييب ريديل، نائب رئيس ا    واعتمد  . املفوضـية السامية حلقوق اإلنسان وجهات أخرى      
ويرى املقرر اخلاص أن هذه املسميات مفيدة شأهنا شأن التصنيفات          . ، هذه املصطلحات والفئات   واالجتماعية والثقافية 

ومبا أن االتساق االصطالحي سيقدم مساعدة كبرية للدول واملنظمات احلكومية          ). إن مل تكن أفضل منها    (األخـرى   
جملتمع املدين وغريها، فإنه يوصي بأن يتم، لدى صوغ مؤشرات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلق يف               الدولـية ومجاعات ا   

 . ومؤشرات عمليات ومؤشرات نواتجالصحة، تصنيف هذه املؤشرات كمؤشرات هيكلية 

. تجويقوم املقرر اخلاص يف الفقرات التالية بتعريف املؤشرات اهليكلية ومؤشرات العمليات ومؤشرات النوا -٥٣
وال شك يف أن التعاريف حباجة إىل       . ويوافق على أنه ليس من السهل دائما تبيني الفرق بني هذه الفئات بوضوح            

 .ومع ذلك، يقترح أن ُتستخدم التعاريف التالية كتعاريف عملية. املزيد من التوضيح

عمال احلق يف   إلرب ضرورية   ما إذا كانت اهلياكل واآلليات األساسية اليت تعت        املؤشرات اهليكلية تتـناول    -٥٤
يف شكل سؤال ) ولكن ليس دائماً(وهي تكون يف الغالب . قائمة أم الأو اليت تفضي إىل إعمال هذا احلق      الصحة  

وعلى سبيل املثال، قد تتناول التصديق على معاهدات دولية تشمل احلق يف الصحة؛ أو إقرار               . إجابته بنعم أو ال   
وح إىل تعزيز ومحاية احلق يف الصحة؛ أو تتناول وجود آليات مؤسسية أساسية قوانني وسياسات وطنية هتدف بوض

 .تيّسر إعمال احلق يف الصحة، مبا يف ذلك وكاالت تنظيمية

. الربامج واألنشطة وعمليات التدخل، وتقيس اجلهد احلقيقي الذي بذلته الدولة    مؤشـرات العمليات  وتقـيِّم    -٥٥
اليت عدد املرافق   هرة؛   برعاية موظفي صحة م    متتنسبة الوالدات اليت    :  العمليات وفيما يلي بعض األمثلة على مؤشرات     

؛ النسبة املئوية للنساء احلوامل الاليت تلقني املشورة والفحص الطيب           نسمة ٥٠٠ ٠٠٠توليد أساسية لكل    توفـر رعاية    
لومات صحية تتعلق برعاية    ؛ عدد األشخاص الذين حصلوا على مع      اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   فـيما يـتعلق ب    

األمومـة وحديـثي الـوالدة، وخدمات تنظيم األسرة، واألمراض املنقولة عن طريق اجلنس؛ وعدد الربامج التدريبية                 
واحلمالت العامة اليت نظمتها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان خالل السنوات اخلمس املاضية بشأن احلقوق املتصلة               

 . ومؤشرات العمليات من هذا القبيل ميكن أن تساعد على التنبؤ بالنواتج املتعلقة بالصحة. بالصحة اجلنسية واإلجنابية

تأثري الربامج واألنشطة وعمليات التدخل على الوضع الصحي وما يتصل به من             مؤشرات النواتج تقيس  و -٥٦
انتشار اإلصابة وتشـمل مؤشـرات النواتج معدل وفيات األمهات، ومعدل وفيات األطفال، ومعدل        . املسـائل 

 . اإليدز ونسبة النساء الاليت لديهن معرفة بوسائل منع احلمل/فريوس نقص املناعة البشريةب

وبيـنما سـتكون املؤشرات اهليكلية يف الغالب يف صيغة سؤال حيتمل اإلجابة بنعم أو ال، فإن مؤشرات       -٥٧
.  لقياس التغري الذي يطرأ مع مرور الوقت       العمليات والنواتج ستستخدم يف الغالب مع معايري مرجعية أو أهداف         

 إمامل ال ميكن لألنواع الثالثة من املؤشرات أن تولّد          . ومـع ذلك، ال يوجد سبب يوضح من الناحية املفاهيمية         
 . أن ُتستخدم مع معايري مرجعية لقياس التغيري الذي يطرأ مع مرور الوقتأوإجابة بنعم أو ال، 
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جه التحديد باملؤشرات اليت ميكن أن تستخدمها الدول وجهات أخرى لقياس           ويهـتم املقـرر اخلاص على و       -٥٨
وعليه، فهو يهتم بصفة خاصة باملؤشرات اليت تقيس ما يطرأ من تغري مع مرور              . اإلعمـال التدرجيي للحق يف الصحة     

 عليه بنعم أو ال     ومع ذلك، فإن املؤشرات اليت تطرح أسئلة تكون اإلجابة        . الوقـت إذا اسُتخِدمت مع معايري مرجعية      
وتتمتع هذه املؤشرات مبيزة إضافية     . فقـط قد توفّر أيضا معلومات مفيدة بشأن التزام الدولة بإعمال احلق يف الصحة             

 .تتمثل يف أن املعلومات الضرورية ميكن جتميعها عادة بصورة سريعة من خالل استبيان فعال باملقارنة بالتكلفة

هل توجد استراتيجية وخطة عمل     (بصورة معقولة بني مؤشر هيكلي      وميكـن يف بعـض األحيان الربط         -٥٩
، ومؤشر نواتج )نسبة الوالدات اليت تتم برعاية موظف صحي مدّرب(، ومؤشر عمليات )لتقليل الوفيات النفاسية؟

يكون وس. بيد أن مؤشرات النواتج غالباً ما تعكس العديد من العوامل املعقدة واملترابطة). معدل وفيات األمهات(
 مـن الصـعب يف الغالـب إجياد عالقات سببية راسخة بني املؤشرات اهليكلية ومؤشرات العمليات ومؤشرات                 

 .  أي، بني السياسة العامة، والتدخل، وناتج الوضع الصحي-النواتج 

فأحد . وكمـا شـّدد املقـرر اخلاص يف موضع آخر، فإن من اخلطأ توقع الشيء الكثري من املؤشرات                  -٦٠
تكون " نعم"هل تعطي الدولة احلق يف الصحة صفة دستورية؟ فإذا كانت اإلجابة            : ت اهليكلية، مثالً، هو   املؤشرا

 بصورة  قَاِضيولكن إذا كانت الصفة الدستورية للحق يف الصحة ال تتيح على اإلطالق التَّ            . هـذه معلومة مفيدة   
 احلكم الدستوري حمدود القيمة إىل حد       ناجحـة أو ال تؤخذ يف االعتبار عند رسم السياسات الوطنية، فإن هذا            

ومـع أخذ هذا األمر يف احلسبان، يقترح املقرر اخلاص أن ُتستكمل اإلجابة على أي مؤشر مبالحظة أو                  . كـبري 
 ولكن ما زال يتعني -نعم : "وعلى سبيل املثال، قد تكون اإلجابة يف املثال أعاله هي "). سرد("حاشـية موجزة    

وبطبيعة احلال، فإن حاشية موجزة كهذه ال تزيل القيود         ".  وضع السياسات الصحية   إدمـاج هذا احلق يف عملية     
املتشعبة اليت تتصف هبا املؤشرات، ومع ذلك، ميكن أن تساعد على إعطاء صورة أكمل للحق يف الصحة يف الدولة 

 . ال أو إعطاء إجابة باألرقام/املعنية بدالً من جمرد اإلجابة بنعم

 .)٢٣(لمؤشرات اهليكلية ومؤشرات العمليات ومؤشرات النواتج أمثلة حمددة إضافية لوترد يف املرفق -٦١

  االستنتاجات والتوصيات-ثالثاً 

 ومتكامل ومتاح للجميعنظام صحي فعال احلق يف 

 الرعاية الصحية   متكامل يشمل على أنه احلق يف نظام صحي فعال و       ميكـن فهـم احلـق يف الصحة          -٦٢
 .، ويكون متاحاً للجميعصحة، ويستجيب لألولويات الوطنية واحملليةواحملّددات األساسية لل

وال . اإلمنائية لأللفية هي األمهية القصوى اليت تعلقها على الصحة        لألهداف  األبرز  لسمات  إحدى ا و -٦٣
وقد أكد مؤمتر القمة العاملي لعام      . ميكـن حتقـيق هذه األهداف من دون نظم صحية فعالة ومتاحة للجميع            

ن للبلدان النامية واملتقدمة دوراً أساسياً يف إقامة نظم صحية فعالة وشاملة يف بلدان الشمال وبلدان  أ٢٠٠٥
 ٢٠٠٦ووافـق القـادة خالل مؤمتر القمة العاملي على أن يعتمدوا يف عام   . اجلـنوب عـلى حـد سـواء      

 .أللفيةلتحقيق عدة أمور منها، األهداف اإلمنائية ل" استراتيجيات إمنائية وطنية شاملة"
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على وضع  البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل       وحيث املقرر اخلاص وزراء الصحة يف        -٦٤
وينبغي أن تربز هذه الربامج املتطلبات      . برامج صحية وطنية تكون جريئة مبا يكفي لتحقيق األهداف الصحية         

االستراتيجيات اإلمنائية " من أساسياًشكل جزءاً املالية الفعلية الالزمة إلقامة نظم صحية متاحة للجميع، وأن ت
جيب على بلدان الشمال وبلدان اجلنوب أن تقوم، و. اليت طلب مؤمتر القمة العاملي اعتمادها" الوطنية الشاملة

 نظم صحية فعالة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر       متفق عليها إلقامة  عـلى وجه االستعجال، باختاذ تدابري       
 .اهتا مبرحلة انتقاليةاقتصاد

 هنج املؤشرات الصحية القائم على حقوق اإلنسان

، واملستخدمة بشكل شائع من ِقبل وزارات الصحة وجهات         القائمةإن الكثري من املؤشرات الصحية       -٦٥
أخـرى، حيـتمل أن تلعب دوراً هاماً يف قياس ورصد اإلعمال التدرجيي للحق يف التمتع بأعلى مستوى من                   

  .كن بلوغهالصحة مي

وميكن أن تستخدم املؤشرات الصحية لرصد جوانب اإلعمال التدرجيي للحق يف التمتع بأعلى مستوى  -٦٦
 :تتصف هذه املؤشرات مبا يليشريطة أن من الصحة ميكن بلوغه، 

 ؛أن تتفق، بدرجة من الدقة، مع معيار من معايري احلق يف التمتع بالصحة )أ(

احلضري والوضع /سب اجلنس والعرق واالنتماء اإلثين والقروي     أن ُتصـنف عـلى األقل حب       )ب( 
؛ وينبغي استعراض األسس اليت يقوم عليها التصنيف يف ضوء القدرات، والسياق            االجـتماعي واالقتصادي  

 والقضايا الصحية ذات الصلة؛

 : أن ُتستكمل مبؤشرات إضافية ترصد مخس مسات أساسية ومترابطة للحق يف الصحة هي )ج( 

 ؛استراتيجية وخطة عمل وطنيتان تشمالن احلق يف الصحة `١`

ضعفاً وتعرضاً للحرمان، يف صوغ     الفئات  أكثر  مسـامهة األفراد واجلماعات، ال سيما من         `٢`
 ؛السياسات والربامج الصحية

 الشخصية؛سرّية البيانات الصحية ولوصول إىل املعلومات الصحية، ا `٣`

 من اجلهات املاحنة فيما يتعلق بالتمتع باحلق يف الصحة يف         الدولـيان   املسـاعدة والـتعاون      `٤`
 ؛البلدان النامية

  ؛آليات رصد ومساءلة فعالة وميكن الوصول إليها `٥`

مجيع السمات املشار إليها يف الفقرة السابقة، ميكن حتديد بني  بيـنما يستحيل أن جيمع مؤشر واحد        و -٦٧
صحية هنج مؤشرات   وعليه، من األفيد التفكري يف      .  هذه السمات  جمتمعة من املؤشرات اليت تتوفر فيها       طائفة
  . بدالً من البحث عن مؤشرات فردية للحق يف الصحةعلى حقوق اإلنسانيقوم 
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هنـج املؤشـرات الصحية القائم على حقوق اإلنسان ال ُيعد جمرد أداة ملساعدة الدول وغريها من                 و -٦٨
، نهج مساتهذا الباإلضافة إىل ذلك، يتضمن و. لحق يف الصحةاجلهات على قياس ورصد اإلعمال التدرجيي ل

الصحية إىل تعزيز والربامج السياسات يف  اؤدي دجمهي ، حيتمل أن واملساءلة،، واملشاركةاملؤشراتمثل تصنيف 
 .هذه السياسات والربامجفعالية 

، وحتديد ) بتصنيف مالئمكاألخذ(وينبغي للدول، بقدر ما تقتضي الضرورة، تكييف مؤشراهتا القائمة  -٦٩
، لكي تتسق ممارستها مع هنج املؤشرات الصحية القائم على حقوق       )كاملشاركة واملساءلة (مؤشـرات جديدة    

  .اإلنسان املبني يف هذا الفصل

ومـن أجل مساعدة الدول الشريكة، ينبغي لوكاالت األمم املتحدة املتخصصة وهيئاهتا األخرى أن               -٧٠
قتضي الضرورة، بتكييف مؤشراهتا القائمة وحتديد مؤشرات جديدة مبا يتفق مع هنج تقـوم أيضـا، بقدر ما ت     

  .املؤشرات الصحية القائم على حقوق اإلنسان املبني يف هذا الفصل

وُتحث اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان على أن تعتمد، يف مبادئها التوجيهية املتعلقة  -٧١
، ومالحظاهتا اخلتامية وغريها من الوثائق، هنج املؤشرات الصحية القائم على "ها البناءحوار"بإعداد التقارير، و

 . حقوق اإلنسان املبني يف هذا الفصل، وعلى أن تشجِّع الدول األعضاء على اعتماد هذا النهج

هنج وينـبغي أن تستمر املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف لعب دورها الرئيسي واحملوري يف وضع                 -٧٢
 .يقوم على حقوق اإلنسان للمؤشرات على وجه العموم، وللمؤشرات الصحية على وجه اخلصوص

وينبغي للمنظمات غري احلكومية اعتماد هنج املؤشرات الصحية القائم على حقوق اإلنسان واملبني يف               -٧٣
 .هذا الفصل

قوق اإلنسان، هنالك حاجة إىل وبينما يبني هذا الفصل منهجية لنهج املؤشرات الصحية القائم على ح -٧٤
 :وينبغي إيالء املزيد من االهتمام ملا يلي على وجه اخلصوص. املزيد من العمل لتفعيل هذه املنهجية بشكل تام

استراتيجية وخطة : وضـع مؤشرات تقيس السمات األساسية اخلمس للحق يف الصحة وهي   �
لبيانات الصحية الشخصية؛   ؛ واملشـاركة؛ واملعلومات الصحية، وسرّية ا      عمـل وطنيـتان   

 ؛ )٢٤(واملساعدة والتعاون الدوليان؛ والرصد واملساءلة

حبث كيف ميكن لنهج املؤشرات الصحية القائم على حقوق اإلنسان أن يعكس بصورة مثلى              �
اإلطـار التحليـلي للحق يف الصحة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إىل هذا احلق، وإتاحته،                

 .)٢٥(ومقبوليته وجودته

وسوف يقوم املقرر اخلاص طيلة فترة عمله، مبا يف ذلك أثناء البعثات القطرية، بتعزيز هنج املؤشرات                 -٧٥
وهو يلتمس احلصول على تعليقات بشأن      . الصحية القائم على حقوق اإلنسان الذي مت تناوله يف هذا الفصل          

 . الواردةوسوف يستمر يف تنقيح هذا النهج يف ضوء التجربة والتعليقات. هذا النهج
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ويعتـرب تعدد املصطلحات املتعلقة مبختلف فئات املؤشرات الصحية مربكا للغاية وعقبة كأداء أمام               -٧٦
ومن أجل وضع هنج عام يكون مفهوما بالنسبة لغري         . التوصل إىل هنج سياسة صحية متسق ومنسجم وعقالين       

ية القائم على حقوق اإلنسان     املتخصصـني، يوصـي املقـرر اخلاص بشدة بأن يعتمد هنج املؤشرات الصح            
ويوافق . مؤشرات النواتج ، و مؤشرات العمليات ، و املؤشرات اهليكلية : املصطلحات والفئات األساسية التالية   

كما يوافق على   . عـلى أن تعاريف هذه املؤشرات مجيعها سوف حتتاج إىل مراجعة وتنقيح يف ضوء التجارب              
ومع ذلك يوصي بشدة بأن يستعاض،   . إضافية من املؤشرات  احتمال وجود حاالت استثنائية تستوجب فئات       

املصطلحات القائمة املتعددة واملتداخلة بشكل يعيق إحراز تقدم، باملؤشرات اهليكلية          عن  كقـاعدة عامـة،     
 .ومؤشرات العمليات ومؤشرات النواتج

ومن . ن واملؤشراتوأخريا، تواصلت ألكثر من عقد من الزمان مناقشات ال هناية هلا عن حقوق اإلنسا -٧٧
وبفضل العمل الذي قام به عدد كبري . األمور امللحة أن تتحول هذه املناقشات باطراد من النظرية إىل التطبيق

من اخلرباء يف جمال الصحة وحقوق اإلنسان على مر العديد من السنوات، يزداد وضوح السمات األساسية                
. وبالطبع، سيشهد هذا النهج املزيد من التطور والنضج       . لنهج املؤشرات الصحية القائم على حقوق اإلنسان      

وعـلى الـرغم من ذلك، يوصي املقرر اخلاص بشدة بأن تبدأ مجيع األطراف باعتماد هنج املؤشرات الصحية    
القـائم على حقوق اإلنسان املبني يف هذا الفصل، وذلك كوسيلة لقياس ورصد اإلعمال التدرجيي للحق يف                 

  . من الصحة، ولتعزيز فعالية السياسات والربامج الصحيةأعلى مستوى ممكن بلوغه

وعلى سبيل اإليضاح، يقدم املرفق امللحق هبذا التقرير جدوال يطبق هنج املؤشرات القائم على حقوق                -٧٨
مجعية الصحة العاملية يف    اإلنسـان، كمـا ورد يف هـذا الفصل، على استراتيجية الصحة اإلجنابية اليت أيدهتا                

 .٢٠٠٤مايو /أيار

Notes 

1  The statement is available at http://www.accessmeds.org/Statement.html. 

2  The Leaders’ Call to Action can be accessed, and signed, at http://www.realizingrights.org. 

3  A/60/348, paras. 5-7. 

4  The Special Rapporteur�s report of 2004 to the General Assembly explained how the right to health reinforces the 

Goals and could contribute to their achievement (A/59/422). 

5  See 2005 World Summit Outcome (A/RES/60/1, para. 57 (a), also 68 (i)). Also see the United Nations Millennium 

Project’s “Investing in Development:  A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals” and the 

Project’s Task Force report “Who’s Got the Power?  Transforming Health Systems for Women and Children”. 

6  See the Special Rapporteur�s report of 2004 to the General Assembly, especially paragraphs 32-35 and 42-46. 

7  Paragraph 22 (a).  Also see paragraph 22 (c). 

8  See L. Freedman, Achieving the MDGs:  Health Systems as Core Social Institutions, DEVELOPMENT 2005, 

pp. 1-6. 
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9  See, e.g. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), article 2, paragraph 1. 

10  Paragraph 98. 

11  See A/58/427; A/59/422. 

12  A/58/427, para. 6. 

13  A/59/422, paras. 81 and 83.  This approach is informed by the principle confirmed in article 5 of the Vienna 

Declaration and Programme of Action:  “All human rights are universal, indivisible and interdependent and 

interrelated.” 

14  Progressive realization is also an implicit feature of the Millennium Development Goals.  Indicators and 

benchmarks are needed to monitor progress towards the achievement of the Goals. 

15  2005 World Summit Outcome, A/RES/60/1, para. 126. 

16 As confirmed by the Commission on Human Rights in resolution 2003/28, preamble and paragraph 6. 
17 According to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), the prohibited grounds include 

“race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, physical or 

mental disability, health status (including HIV/AIDS), sexual orientation and civil, political, social or other status”. 

General comment No. 14, paragraph 18. 

18 The following paragraphs (i)-(v) are intended only to signal the five essential features. While work has been done 

elsewhere to explore each feature, more is needed. 

19 CESCR, general comment No. 14, paragraph 43 (f). 

20 See, e.g., E/CN.4/2004/49/Add.1, paragraph 27; E/CN.4/2005/51, paragraphs 59-61. 

21 See, e.g., A/59/422, paragraphs 32-35. 

22 Ibid., paragraphs 36-46. 

23 Also see the Special Rapporteur�s General Assembly reports of 2003 and 2004 (A/58/427 and A/59/422). 

24 The starting point for further developing such indicators is to clarify the scope - or normative content - of each of 

the five essential features. 

25 This framework derives from CESCR�s general comment No. 14 and has been elaborated upon and applied by 

the Special Rapporteur in several of his reports e.g. E/CN.4/2005/51 paragraph 46. 
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 مرفق

 هنج مؤشرات يقوم على حقوق اإلنسان فيما يتعلق باستراتيجية الصحة 
 ٢٠٠٤ مايو/أياراإلجنابية اليت أيدهتا مجعية الصحة العاملية يف 

الوارد " هنج املؤشرات الصحية القائم على حقوق اإلنسان"ينبغي أن ُيقرأ اجلدول التايل مع الفصل املعنون  -١
ـ       اص املعـين حبـق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية              يف تقريـر املقـرر اخل

E/CN.4/2006/48)    ويطّبق اجلدول هنج املؤشرات القائم على حقوق       ). ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٣، املـؤرخ
حة العاملية وأيدهتا   اإلنسان، كما ورد يف ذلك الفصل، على استراتيجية الصحة اإلجنابية اليت وضعتها منظمة الص             

 .٢٠٠٤ مايو/أيارمجعية الصحة العاملية يف 

للصحة " أساسية"وحتـدد اسـتراتيجية الصحة اإلجنابية ملنظمة الصحة العاملية مخس أولويات أو مسات               -٢
 وُتعد حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف. ويتم تناول كل منها على حده يف اجلدول التايل    . اإلجنابـية واجلنسية  

 . الستراتيجية منظمة الصحة العاملية" مبدأً توجيهياً"أعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة، مبثابة 

وإذا كـان على املقرر اخلاص وضع استراتيجية للصحة اإلجنابية، فإن تلك االستراتيجية ستتميز ببعض                -٣
 ١٦ املؤرخ E/CN.4/2004/49تقريره وعموماً، انظر (السمات اليت ال توجد يف استراتيجية منظمة الصحة العاملية   

ومع ذلك، فإنه يعتمد، لألغراض الراهنة، استراتيجية منظمة الصحة العاملية ويسعى إىل            ). ٢٠٠٤ فرباير/شـباط 
ما هي املؤشرات اليت ستكون مطلوبة إذا أُريد تطبيق هنج للمؤشرات يقوم على : "تقدمي رد أويل على السؤال التايل

 ".راتيجية الصحة اإلجنابية ملنظمة الصحة العاملية؟حقوق اإلنسان على است

وكمـا مت توضـيحه يف الفصـل املشار إليه آنفاً، ميكن استخدام مؤشر صحي لرصد جوانب اإلعمال                   -٤
التدرجيي للحق يف أعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة بشروط معينة، منها أن يكون املؤشر مطابقاً، بشيء من                  

وتتطابق مجيع املؤشرات الصحية الواردة يف اجلدول التايل، بقدر كاٍف من    . ق يف الصحة  الدقـة، ألحد معايري احل    
 من ٢٤من املادة ) و(و) د(و) أ(٢الفقرة : الدقة، مع واحد أو أكثر من معايري احلق يف الصحة، مبا يف ذلك ما يلي

 اخلاص باحلقوق االقتصادية     من العهد الدويل   ١٢من املادة   ) د(و) ج(و) أ(٢اتفاقـية حقـوق الطفل، والفقرة       
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز         ٥ من املادة    `٤` ) ه(واالجتماعـية والثقافـية، والفقرة      

 .  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٢العنصري، واملادة 

. نسان إىل توليد عدد كبري جداً من املؤشراتومـن املهم أال يؤدي هنج املؤشرات القائم على حقوق اإل           -٥
وال معىن  . ومـن اجلوهـري أيضاً أن تكون املؤشرات واضحة نسبياً وأن يكون يف مقدور غالبية الدول جتميعها                

وعليه، ينبغي أن تكون املؤشرات إما . لتحديد عدد كبري من املؤشرات يتجاوز الكثري منها إمكانيات غالبية الدول
وميكن إكمال كل مؤشر حباشية أو تعليق       . م أو متاحة من دون الكثري من النفقات اإلضافية        مـتاحة بشـكل عا    

 . توضيحيني وجيزين للغاية
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وقد ترغب الدولة يف أن تضيف إىل اجلدول        . واملؤشرات الواردة يف اجلدول التايل ليست شاملة أو هنائية         -٦
 املؤشرات التالية الدول امللتزمة برصد اإلعمال       ومـع ذلك، يأمل املقرر اخلاص أن تساعد       . أو أن حتـذف مـنه     

 . التدرجيي للحق يف الصحة وغريها من الدول

وسـيتلقى املقرر اخلاص مع االمتنان أية تعليقات تتصل بكيفية تعزيز هنج املؤشرات الصحية القائم على                 -٧
كما يعرب عن بالغ االمتنان     . حقـوق اإلنسان، على حنو ما ورد يف الفصل املرافق ومت تطبيقه يف اجلدول التايل              

جلميع من أسدوا مشورة ال غىن عنها فيما يتعلق هبذا املرفق، وعلى وجه اخلصوص شعبة الصحة اإلجنابية والبحوث 
  يوصي بشدة باالطالع    -واستعان املقرر اخلاص أثناء إعداد اجلدول بوثيقة        . الـتابعة ملـنظمة الصـحة العاملية      

أداة لتعزيز القوانني والسياسات العامة : وق اإلنسان من أجل صحة األمهات واملواليداستخدام حق معنونة -عليها 
، وقد اشترك يف نشرها إدارة الصحة اإلجنابية والبحوث التابعة ملنظمة الصحة العاملية، وبرنامج    ومستويات الرعاية 

وحقوق اإلنسان التابع لكلية     كزافييه بانيو من أجل الصحة       -مركز فرانسوا   الصـحة الدولية وحقوق اإلنسان،      
ويرحب على وجه اخلصوص بتلقي اقتراحات عن كيفية تعزيز املؤشرات فيما           ). ٢٠٠٥(هارفارد للصحة العامة    

 . من الفصل املرافق) ج(٤٩يتعلق بالسمات اخلمس األساسية للحق يف الصحة احملددة يف الفقرة 
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 اجلدول

 مؤشرات احلق يف الصحة

  املؤشرات اهليكلية ت العملياتمؤشرا مؤشرات النواتج

 عدد ما قدمته الدولة من تقارير إىل        -١مؤشر العمليات    
 : اهليئات التعاهدية اليت ترصد املعاهدات التالية

العهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق االقتصادية        )  أ(
 .واالجتماعية والثقافية

 .ل اتفاقية حقوق الطف) ب(

 التمييز ضد   اتفاقـية القضاء على مجيع أشكال     )  ج(
 ؟ املرأة

االتفاقـية الدولـية للقضاء على مجيع أشكال        )  د(
 ؟التمييز العنصري

 عدد القرارات القضائية الوطنية اليت      -٢مؤشر العمليات   
تناولت حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية خالل السنوات       

 .اخلمس املاضية

  هل صدَّقت الدولة على املعاهدات الدولية      -١املؤشر اهليكلي   
 :التالية اليت تقر احلق يف الصحة

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية )  أ(
 )ال/نعم(واالجتماعية والثقافية؟ 

 )ال/نعم(اتفاقية حقوق الطفل؟ )  ب(

؟ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       )  ج(
 )ال/نعم(

ز االتفاقـية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التميي       )  د(
 )ال/نعم(؟ العنصري

 هل يشتمل دستور الدولة على احلق يف        -٢املؤشـر اهليكلي    
 )ال/نعم(الصحة؟ 

 هل تعترف تشريعات الدولة صراحةً باحلق      -٣املؤشر اهليكلي   
يف الصـحة، مبا يف ذلك احلق يف الصحة اإلجنابية واجلنسية؟           

 )ال/نعم(

 السياق القانوين األساسي
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 )تابع(اجلدول 

  املؤشرات اهليكلية مؤشرات العمليات نواتجمؤشرات ال

 النسبة املئوية مليزانية احلكومة     -٣مؤشـر العملـيات      
 .املخصصة للصحة

 مليزانية الصحة  النسبة املئوية    -٤مؤشـر العملـيات     
 .املخصصة للصحة اجلنسية واإلجنابية

 للمصروفات النسـبة املئوية     -٥مؤشـر العملـيات     
 . اجلنسية واإلجنابيةاحلكومية املوجهة إىل الصحة

 الصحة اجلنسية   مصـروفات  -٦مؤشـر العملـيات     
 واإلجنابية للفرد 

حصول  هل للدولة قانون يكفل      -٤املؤشر اهليكلي   
 عـلى الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية؟       اجلمـيع 

 )ال/نعم(

 السياق املايل األساسي 

 هل تقوم الدولة بتجميع بيانات      -٧مؤشـر العمليات     
خطة العمل،  /تقييم األداء مبوجب االستراتيجية   مالئمة ل 

 )ال/نعم(وخصوصاً فيما يتعلق بالفئات الضعيفة؟ 

 هل للدولة استراتيجية وخطة     -٥املؤشـر اهليكلي    
 )ال/نعم(عمل وطنيتان للصحة اجلنسية واإلجنابية؟ 

خطة / هل تنص االستراتيجية   -٦املؤشـر اهليكلي    
لصحية العمـل على حصول اجلميع على الرعاية ا       

 )ال/نعم(اجلنسية واإلجنابية؟ 

 :خطة العمل/ هل االستراتيجية-٧املؤشر اهليكلي 

تعترفان صراحة باحلق يف الصحة اجلنسية      )  أ(
 )ال/نعم(واإلجنابية؟ 

االسـتراتيجية وخطـة العمل     
 الوطنيتان
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 )تابع(اجلدول 

  املؤشرات اهليكلية مؤشرات العمليات مؤشرات النواتج

 ن ما يلي بوضوح؟ حتددا)  ب(  

 )ال/نعم(  األهداف `١`

 )ال/نعم(  األطر الزمنية؟ `٢`

  مـن تقـع علـيهم الـتزامات وما هي            `٣`
 )ال/نعم(مسؤولياهتم؟ 

 )ال/نعم(  إجراءات اإلبالغ؟ `٤`

تشـتمالن حتديـداً عـلى تدابـري لفائدة         )  ج(
 )ال/نعم(اجملموعات الضعيفة؟ 

ــة  ــتراتيجية وخط االس
 )تابع(العمل الوطنيتان 

 هل تتشاور الدولة بانتظام مع      -٨مؤشـر العمليات     
جمموعة واسعة من ممثلني عن الفئات التالية عند القيام         
بصـياغة وتنفـيذ ورصـد سياسة الصحة اجلنسية         

 :واإلجنابية

 )ال/نعم(املنظمات غري احلكومية؟ )  أ(

مـنظمات العـاملني يف املهن الصحية؟       )  ب(
 )ال/نعم(

 )ال/نعم(لية؟ احلكومات احمل)  ج(

خطة العمل  / هل تضع االستراتيجية   -٨املؤشر اهليكلي   
إجراءات تتبعها الدولة بغية التشاور بانتظام مع جمموعة        
واسعة من ممثلني عن الفئات التالية عند القيام بصياغة         

 :وتنفيذ ورصد سياسة الصحة اجلنسية واإلجنابية

 )ال/نعم(املنظمات غري احلكومية؟ )  أ(

ـ )  ب( نظمات العـاملني يف املهـن الصحية؟       م
 )ال/نعم(

 املشاركة
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 )تابع(اجلدول 

  املؤشرات اهليكلية مؤشرات العمليات مؤشرات النواتج

 )ال/نعم(زعماء اجملتمع احمللي؟ )  د( 

 )ال/نعم(الفئات الضعيفة؟  )  ه(

 )ال/نعم(القطاع اخلاص؟ )  و(

 )ال/نعم(احلكومات احمللية؟ )  ج(

 )ال/نعم( اجملتمع احمللي؟ زعماء)  د(

 )ال/نعم(الفئات الضعيفة؟  ) ه(

 )ال/نعم(القطاع اخلاص؟ )  و(

 )تابع(املشاركة 

 النسبة املئوية للنساء الاليت     -١مؤشـر النواتج  
التقليدية أو  (لديهن معرفة بأساليب منع احلمل      

مفصلة على األقل حبسب العمر،      -) احلديـثة 
لوضع االجتماعي  والعرق، واالنتماء اإلثين، وا   

 احلضري/واالقتصادي والقروي
 النسبة املئوية لألشخاص    -٢مؤشـر النواتج    

 سنة  ٢٤ و ١٥الذيـن تـتراوح أعمارهم بني       
الذين لديهم معرفة بأساليب الوقاية من اإلصابة 

مفصلة على   -بفـريوس نقص املناعة البشرية      
األقل حبسب العمر، والعرق، واالنتماء اإلثين،      

ماعي واالقتصـــادي والوضـــع االجـــت
 احلضري/والقروي

 النسبة املئوية لألشخاص    -٩مؤشر العمليات   
 :الذين تصلهم املعلومات املتعلقة مبا يلي

 رعاية األمهات وحديثي الوالدة)  أ(

 خدمات تنظيم األسرة)  ب(

ــيات  )  ج( ــتعلقة بعمل ــرعاية امل ال
 ما بعد اإلجهاض/اإلجهاض

ن الوقايـة من األمراض املنقولة ع     )  د(
 طريق اجلنس ومعاجلتها

الوقايـة من اإلصابة بسرطان عنق       )  ه(
 الرحم وغريه من أمراض النساء ومعاجلتها

 هل حيمي قانون الدولة     -٩املؤشـر اهليكلي    
احلق يف التماس املعلومات عن الصحة اجلنسية 

 )ال/نعم(واإلجنابية واستالمها ونشرها؟ 

ــلي   ــر اهليك ــة  -١٠املؤش ــل للدول  ه
خطة عمل لنشر املعلومات املتعلقة /استراتيجية

بالصـحة اجلنسـية واإلجنابـية للجمهور؟       
 )ال/نعم(

ــلي   ــر اهليك ــدد  -١١املؤش ــل حت  ه
خطة العمل إجراءات تتبعها    /االسـتراتيجية 

الدولة لتقدم بانتظام معلومات عن سياساهتا      
 :املتصلة بالصحة اجلنسية واإلجنابية إىل

 )ال/نعم(املنظمات غري احلكومية؟ )  أ(

 املعلومات
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 )تابع(اجلدول 

  املؤشرات اهليكلية مؤشرات العمليات مؤشرات النواتج

 النسبة املئوية لألشخاص الذين     -٣مؤشر النواتج   
يعتقدون أن املعلومات الشخصية اليت يفضون هبا       
ــتبقى    ــحيني سـ ــني الصـ إىل املوظفـ

مفصـلة عـلى األقل حبسب العمر،        -سـرّية   
، والوضع االجتماعي   والعـرق، واالنتماء اإلثين   

 احلضري/واالقتصادي والقروي

 هل تقوم الدولة بانتظام     -١٠مؤشـر العمليات    
بنشر املعلومات املتعلقة بسياساهتا يف جمال الصحة       

 :اجلنسية واإلجنابية إىل
 )ال/نعم(املنظمات غري احلكومية؟ )  أ(
منظمات العاملني يف املهن الصحية؟     )  ب(

 )ال/نعم(
 )ال/نعم(احمللية؟ احلكومات )  ج(
وسائط اإلعالم اليت ميكن الوصول إليها )  د(

 )ال/نعم(يف املناطق الريفية؟ 
 النسبة املئوية للمرافق    -١١مؤشـر العملـيات     

الصحية اليت لديها اتفاقات تتعلق بسرّية املعلومات 
 الصحية الشخصية

 النسبة املئوية للموظفني    -١٢مؤشـر العمليات    
على التدريب على   الصـحيني الذيـن حصلوا      

 : ما يلي
 سرّية املعلومات الصحية الشخصية)  أ(
شـرط املوافقـة عـن عـلم على         )  ب(
 رفض تلقي العالج/قبول

منظمات العاملني يف املهن الصحية؟     )  ب(
 )ال/نعم(

 )ال/نعم(احلكومات احمللية؟ )  ج(

وسائط اإلعالم اليت ميكن الوصول إليها )  د(
 )ال/منع(يف املناطق الريفية؟ 

 هل حيمي قانون الدولة     -١٢املؤشـر اهليكـلي     
 سرّية املعلومات الصحية الشخصية؟

 هل يشترط قانون الدولة     -١٣املؤشـر اهليكلي    
موافقـة الشخص عن علم على قبول أو رفض         

 تلقي العالج؟

 )تابع(املعلومات 
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 )تابع(اجلدول 

  املؤشرات اهليكلية مؤشرات العمليات مؤشرات النواتج

 عدد ما قامت به املؤسسة من       -١٣ر العمليات   مؤش 
األنشـطة التالـية يف جمـال حقوق الصحة اجلنسية          

 :واإلجنابية خالل السنوات اخلمس األخرية

 برامج التدريب)  أ(

 احلمالت العامة)  ب(

 عدد الشكاوى املتعلقة حبقوق     -١٤مؤشر العمليات   
الصـحة اجلنسية واإلجنابية اليت نظرت فيها املؤسسة        

 الل السنوات اخلمس األخريةخ

 هل للدولة مؤسسة وطنية     -١٤املؤشـر اهليكلي    
حلقوق اإلنسان لديها والية تشمل حقوق الصحة       

 )ال/نعم(اجلنسية واإلجنابية؟ 

املؤسسـات الوطنية حلقوق    
 اإلنسان

 النسبة املئوية للمساعدة اإلمنائية -١٥مؤشر العمليات  
 نسية واإلجنابيةملا وراء البحار املوجهة للصحة اجل

 هل تتضمن تقارير الدولة إىل      -١٦مؤشر العمليات   
اهليـئات التعاهدية معلومات مفصلة عما تقدمه من        
مساعدة وتعاون دوليني، مبا يف ذلك يف جمال الصحة         

 )ال ينطبق/ال/نعم(اجلنسية واإلجنابية؟ 

 هل تقوم سياسة املساعدة     -١٥املؤشـر اهليكلي    
لدولة ملا وراء البحار على     اإلمنائـية اليت تقدمها ا    

 )ال/نعم(أساس احلقوق؟ 

 هل تتضمن السياسة اإلمنائية     -١٦املؤشر اهليكلي   
اليت تنتهجها الدولة ملا وراء البحار أحكاماً حمددة        
لـتعزيز ومحاية حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية؟       

 ) ال/نعم(

 املساعدة والتعاون الدوليان
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  املؤشرات اهليكلية مؤشرات العمليات مؤشرات النواتج

 هل تقدم الدولة تقريراً     -١٧مؤشر العمليات    
قطـرياً سـنوياً يتعلق مبا تقدمه من مساعدة         
وتعـاون دوليني، مبا يف ذلك بالنسبة للصحة        

 :اجلنسية واإلجنابية إىل

 )ال/نعم(حكومة البلد املتلقي؟ )  أ(

إىل عامـة الناس يف البلد املتلقي؟       )  ب(
 )ال/نعم(

ــتعاون   ــاعدة وال املس
 )تابع(الدوليان 

 النسبة املئوية للنساء    -٤مؤشـر النواتج    
الـاليت حيصـلن عـلى الرعاية السابقة        
للـوالدة، وعند الوالدة، ورعاية حديثي      

 مفصلة على األقل حبسب السن، -الوالدة 
والعـرق، واالنـتماء اإلثـين، والوضع       

 ياحلضر/االجتماعي واالقتصادي والقروي

 عـدد املرافق لكل     -١٨مؤشـر العملـيات     
 : من السكان، واليت توفر ما يلي٥٠٠ ٠٠٠

 الرعاية النفاسية األساسية)  أ(

 الرعاية النفاسية الشاملة)  ب(

 هل للدولة استراتيجية    -١٧املؤشـر اهليكلي    
 : وخطة عمل

لتخفيض الوفيات النفاسية وأسباهبا؟    )  أ(
 )ال/نعم(

 للتحويل إىل   لكفالـة نظام شامل   )  ب(
عـيادات الطـوارئ املختصة بطب التوليد؟       

 )ال/نعم(

 :١السمة ذات األولوية 

حتسـني الرعاية السابقة    
للـوالدة، وعند التوليد،    
وما بعد الوالدة ورعاية    

 حديثي الوالدة
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 )تابع(اجلدول 

  املؤشرات اهليكلية مؤشرات العمليات مؤشرات النواتج

األمهات  معدل وفيات    -٥مؤشـر الـنواتج     
 ١٠٠ ٠٠٠عـدد الوفيات النفاسية يف كل       (

مفصـلة على األقل حبسب السن،       -)* والدة
والعرق، واالنتماء اإلثين، والوضع االجتماعي     

 احلضري/واالقتصادي والقروي
 مـدى انتشار اإلصابة     -٦مؤشـر الـنواتج     

بفـريوس نقـص املناعة البشرية بني احلوامل       
سب مفصلة على األقل حب    -)*  سنة ٢٤-١٥(

السـن، والعـرق، واالنتماء اإلثين، والوضع       
 احلضري/االجتماعي واالقتصادي والقروي

 النسبة املئوية للوالدات    -١٩مؤشـر العمليات    
مفّصلة  -* اليت تتم برعاية موظفني صحيني مهرة     

عـلى األقـل حبسب السن، والعرق، واالنتماء        
اإلثــين، والوضــع االجــتماعي واالقتصــادي 

 .احلضري/والقروي
 النسبة املئوية للحوامل    -٢٠مؤشر العمليات   

فريوس نقص املناعة  الاليت تلقني مشورة بشأن     
اإليـدز وخضعن الختبار يف هذا      /البشـرية 
مفصلة على األقل حبسب السن،      -الشـأن   

والعرق، واالنتماء اإلثين، والوضع االجتماعي     
 احلضري/واالقتصادي والقروي
 للحوامل  النسبة املئوية -٢١مؤشـر العملـيات     

مفصلة  -الاليت خضعن لفحوص مرض الزهري      
عـلى األقـل حبسب السن، والعرق، واالنتماء        
اإلثــين، والوضــع االجــتماعي واالقتصــادي 

 احلضري/والقروي

لـتوفري الرعاية والعالج والدعم     )  ج(
لـلحوامل املصـابات بفريوس نقص املناعة       

 )ال/نعم(البشرية 

 :١السمة ذات األولوية 

اية السابقة  حتسـني الـرع   
للوالدة، وعند التوليد، وما    
بعد الوالدة ورعاية حديثي    

 )تابع(الوالدة 
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  املؤشرات اهليكلية مؤشرات العمليات مؤشرات النواتج

 مدى انتشار مرض الزهري بني -٧مؤشر النواتج 
 مفصلة على األقل    -)  سنة ٢٤-١٥(احلوامـل   

إلثين، والوضع  حبسب السن، والعرق، واالنتماء ا    
 احلضري/االجتماعي واالقتصادي والقروي

 معدل وفيات حديثي الوالدة    -٨مؤشـر النواتج    
عـدد وفيات املواليد خالل شهر واحد يف كل         (

مفصلة على األقل حبسب  -)  مولود حي١ ٠٠٠
السـن، والعـرق، واالنـتماء اإلثين، والوضع        

 احلضري/االجتماعي واالقتصادي والقروي

 :١ األولوية السمة ذات  

حتسـني الرعاية السابقة    
للوالدة، وعند التوليد،   
وما بعد الوالدة ورعاية    

 )تابع(حديثي الوالدة 

 النسبة املئوية لألشخاص الذين     -٩مؤشر النواتج   
حيصـلون عـلى خدمات شاملة يف جمال تنظيم         

مفصـلة على األقل حبسب السن،       -األسـرة   
جتماعي والعـرق، واالنتماء اإلثين، والوضع اال     

 احلضري/واالقتصادي والقروي
 

 النسبة املئوية ملرافق    -٢٢مؤشـر العمليات    
الـرعاية الصـحية األولية اليت توفر خدمات        

طائفة كاملة من (شاملة يف جمال تنظيم األسرة 
املعلومات املتعلقة مبنع احلمل، وإسداء املشورة 
وتوفري اإلمدادات لستة من أساليب منع احلمل 

منها أساليب منع احلمل للجنسني، على األقل، 
 )واملؤقتة والدائمة والطارئة

 : هل قانون الدولة-١٨املؤشر اهليكلي 

يشترط موافقة طرف ثالث لكي حتصل      )  أ(
 )ال/نعم(املرأة على خدمات تنظيم األسرة؟ 

يـنص عـلى أنه ال جيوز إال للنساء         )  ب(
املتزوجات احلصول على خدمات تنظيم األسرة؟      

 )ال/نعم(

 :٢السمة ذات األولوية 

تقـدمي خدمات عالية    
اجلـودة من أجل تنظيم     

 األسرة
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 )تابع(اجلدول 

  املؤشرات اهليكلية مؤشرات العمليات مؤشرات النواتج

 النسبة املئوية للنساء الاليت     -١٠مؤشـر النواتج    
يتعرضن خلطر احلمل على الرغم من استخدامهن       

ع ألحد أساليب من  ) أو اسـتخدام شـريكهن    (
مفصـلة على األقل حبسب السن،       -)* احلمـل 

والعـرق، واالنتماء اإلثين، والوضع االجتماعي      
 احلضري/واالقتصادي والقروي

 النسبة املئوية للنساء الاليت     -١١مؤشـر النواتج    
يتعرضن خلطر احلمل ويرغنب يف تفادي ذلك، بيد    

أحد ) وال يستخدم شريكهن  (أهنن ال يستخدمن    
مفصلة على األقل حبسب     -أساليب منع احلمل    

السـن، والعـرق، واالنـتماء اإلثين، والوضع        
 احلضري/االجتماعي واالقتصادي والقروي

 هل تتضمن األدوية الوطنية     -١٩املؤشر اهليكلي    
 :األساسية ما يلي

 )ال/نعم(العوازل اجلنسية؟ ) أ(

موانـع محل هورمونية، مبا يف ذلك موانع        ) ب(
 )ال/نعم(محل للحاالت الطارئة؟ 

 :٢السمة ذات األولوية 

تقـدمي خدمـات عالية     
اجلـودة من أجل تنظيم     

 )تابع(األسرة 

 النسبة املئوية للنساء الاليت     -١٢مؤشـر النواتج    
الرعاية بعد  /حيصـلن عـلى خدمات اإلجهاض     

مفصلة على األقل حبسب السن،      -اإلجهـاض   
والعـرق، واالنتماء اإلثين، والوضع االجتماعي      

 احلضري/ويواالقتصادي والقر

 النسبة املئوية ملرافق    -٢٣مؤشـر العملـيات     
أو /اخلدمـات اليت تقوم بعمليات اإلجهاض و      

 الرعاية بعد اإلجهاض

 النسبة املئوية للممارسني    -٢٤مؤشر العمليات   
الطبـيني الذيـن حصلوا على تدريب يف جمال         

 الرعاية بعد اإلجهاض/اإلجهاض

يات  هل تسمح الدولة بعمل    -٢٠املؤشر اهليكلي   
 :اإلجهاض

 )ال/نعم(عند الطلب؟ )  أ(

ألسـباب اجتماعـية أو اقتصادية؟      )  ب(
 )ال/نعم(

 :٣السمة ذات األولوية 

القضـاء على عمليات    
 اإلجهاض غري اآلمن
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  املؤشرات اهليكلية مؤشرات العمليات مؤشرات النواتج

 معدل عمليات اإلجهاض    -١٣مؤشـر النواتج    
 امرأة يف   ١ ٠٠٠إلجهاض لكل   عدد عمليات ا  (

مفصلة على األقل حبسب السن،      -) سن اإلجناب 
والعـرق، واالنتماء اإلثين، والوضع االجتماعي      

  احلضري/واالقتصادي والقروي

 النسـبة املئوية للوفيات     -١٤مؤشـر الـنواتج     
 مفّصلة  -النفاسـية بسبب اإلجهاض غري اآلمن       

إلثين على األقل حبسب السن والعرق واالنتماء ا      
ــادي   ــتماعي واالقتصـ ــع االجـ والوضـ

 احلضري /والقروي

أو /بسـبب احلالـة الصحية البدنية و      )  ج ( 
 )ال/نعم(العقلية للمرأة؟ 

 )ال/نعم(إلنقاذ حياة املرأة؟ )  د(

يف حـاالت االغتصاب ونكاح احملارم؟       )  ه(
 )ال/نعم(

يف حالـة وجـود تشـوهات جنينية؟        )  و(
 )ال/نعم(

يـا كانت الظروف؟    ال تسـمح هبـا أ     )  ز(
 )ال/نعم(

 هل ُتعد عمليات اإلجهاض     -٢١املؤشـر اهليكلي    
 )ال/نعم(جرمية مبوجب قانون الدولة؟ 

 هل للدولة استراتيجية وخطة     -٢٢املؤشر اهليكلي   
 :عمل

ملـنع عملـيات اإلجهـاض غري اآلمن؟        )  أ(
 )ال/نعم(

 )ال/نعم(لتوفري الرعاية بعد اإلجهاض )  ب(

 :٣ السمة ذات األولوية

القضـاء عـلى عمليات     
 )تابع(اإلجهاض غري اآلمن 
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 )تابع(اجلدول 

  املؤشرات اهليكلية مؤشرات العمليات مؤشرات النواتج

 النسبة املئوية لألشخاص    -١٥مؤشر النواتج   
 : الذين حيصلون على

الـرعاية الطبـية بالنسبة لألمراض      )  أ(
 املنقولة عن طريق اجلنس

 اإلصابة  الـرعاية الوقائـية مـن     )  ب(
بسـرطان عـنق الـرحم وغريه من أمراض         

مفصلة على األقل حبسب السن،      -النسـاء   
والعرق، واالنتماء اإلثين، والوضع االجتماعي     

 احلضري/واالقتصادي والقروي
 النسبة املئوية لألشخاص    -١٦مؤشر النواتج   

الذين بلغوا عن إصابتهم أو ُشخَِّصت إصابتهم 
 طريق اجلنس،   بأعراض األمراض املنقولة عن   

على األقل   مفصلة   -وتصنيفهم حسب احلالة  
حبسـب السـن، والعرق، واالنتماء اإلثين،       
والوضـــع االجـــتماعي واالقتصـــادي 

 احلضري/والقروي

 كمية العوازل اجلنسية    -٢٥مؤشر العمليات   
خالل (املـتاحة للتوزيع يف مجيع أحناء البلد        

للسكان الذين تتراوح   )  شـهراً املاضية   ١٢ال    
  سنة٤٩ إىل ١٥مارهم من أع

 النسبة املئوية ملراكز    -٢٦مؤشـر العمليات    
تقدمي خدمات تنظيم األسرة اليت تقدم املشورة 
بشأن احلماية املزدوجة من اإلصابة باألمراض      

فريوس نقص املناعة   /املنقولة عن طريق اجلنس   
 البشرية واحلمل غري املرغوب فيه

ساء الاليت   النسبة املئوية للن   -٢٧مؤشر العمليات   
خضـعن لفحوص اإلصابة بسرطان عنق الرحم       

على  مفصلة   -خـالل السنوات اخلمس املاضية      
األقـل حبسب السن، والعرق، واالنتماء اإلثين،       
ــادي   ــتماعي واالقتصـ ــع االجـ والوضـ

 احلضري/والقروي

ــلي  ــر اهليك ــة -٢٣املؤش ــل للدول  ه
 :خطة عمل/استراتيجية

 عن ملنع اإلصابة باألمراض املنقولة)  أ(
طـريق اجلنس، مبا يف ذلك فريوس اإليدز؟        

 )ال/نعم(

ملعاجلـة األمراض املنقولة عن     )  ب(
 )ال/نعم(طريق اجلنس؟ 

ــالج مب)  ج( ــة الع ــادإلتاح  اتض
 للمصابني بفريوس   لفريوسـات الرجعـية   ا

 )ال/نعم(نقص املناعة البشرية 

ملـنع سـرطان عـنق الرحم؟       )  د(
 ) ال/نعم(

 : ٤السمة ذات األولوية 

افحة األمراض املنقولة   مك
عــن طــريق اجلــنس، 
وسـرطان عـنق الرحم    
وغـري ذلك من أمراض     

 النساء 
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 )تابع(اجلدول 

  املؤشرات اهليكلية مؤشرات العمليات مؤشرات النواتج

 مدى انتشار اإلصابة بفريوس -١٧مؤشر النواتج 
نقص املناعة البشرية بني جمموعات السكان الذين    

 مفصلة  -اطر عالية   تـنطوي سلوكياهتم على خم    
عـلى األقـل حبسب السن، والعرق، واالنتماء        
اإلثـين، والوضـع االجـتماعي واالقتصادي       

 احلضري/والقروي
 النسـبة املئوية للنساء     -١٨مؤشـر الـنواتج     

على  مفصلة   -املصـابات بسرطان عنق الرحم      
األقـل حبسب السن، والعرق، واالنتماء اإلثين،       
ــادي ــتماعي واالقتصـ ــع االجـ  والوضـ

 احلضري/والقروي

 : ٤السمة ذات األولوية   

مكافحة األمراض املنقولة   
عــن طــريق اجلــنس، 
وسـرطان عـنق الرحم     
وغـري ذلك من أمراض     

  )تابع(النساء 

 النسبة املئوية لألشخاص    -١٩مؤشـر النواتج    
 سنة  ١٩ إىل   ١٥الذيـن تـتراوح أعمارهم من       

الذيـن لديهم معرفة بكيفية الوقاية من اإلصابة        
 وس نقص املناعة البشرية بفري

 معدل اخلصوبة حبسب العمر     -٢٠مؤشر النواتج   
 مفصلة على األقل -)  سنة٢٤-٢٠ و ١٩-١٥(

حبسب السن، والعرق، واالنتماء اإلثين، والوضع      
 احلضري/االجتماعي واالقتصادي والقروي

ــئوية -٢٨مؤشــر العملــيات   النســبة امل
لألشخاص الذين حصلوا على تثقيف جنسي      

 يف املدارس ممن تتراوح أعمارهم من       شـامل 
على األقل حبسب    مفصلة   - سنة   ١٩ إىل   ١٥

السـن، والعـرق، واالنتماء اإلثين، والوضع      
 احلضري/االجتماعي واالقتصادي والقروي

 هل يشترط قانون الدولة -٢٤املؤشر اهليكلي 
توفري التثقيف اجلنسي الشامل خالل سنوات      

 )ال/نعم(التعليم اإللزامي؟ 

ــلي  امل ــر اهليك ــة  -٢٥ؤش ــل للدول  ه
خطة عمل لتعزيز الصحة اجلنسية     /استراتيجية

 )ال/نعم(واإلجنابية للمراهقني؟ 

: ٥السمة ذات األولوية 
تعزيز الصحة اجلنسية،   
 مبا يف ذلك للمراهقني
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 )تابع(اجلدول 

  املؤشرات اهليكلية مؤشرات العمليات مؤشرات النواتج

 مفصلة  -الزواج   السن عند    -٢١مؤشر النواتج   
عـلى األقـل حبسب السن، والعرق، واالنتماء        
اإلثــين، والوضــع االجــتماعي واالقتصــادي 

 احلضري/والقروي

 النسبة املئوية للنساء    -٢٢مؤشـر الـنواتج     
ــائهن    ــويه أعض ــن لتش ــاليت تعرض ال

على األقل حبسب السن،     مفصلة   -التناسلية  
والعرق، واالنتماء اإلثين، والوضع االجتماعي     

 احلضري/االقتصادي والقرويو

 عدد حاالت العنف    -٢٩مؤشر العمليات   
اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي، اليت       

أو املوظفون  /أًًبِلغ هبا موظفو إنفاذ القوانني و     
 الصحيون خالل السنوات اخلمس املاضية

 هل حيظر قانون الدولة -٢٦املؤشر اهليكلي 
العـنف اجلنسـي، مبا يف ذلك االغتصاب        

 )ال/نعم(الزوجي؟ 

 هل حيظر قانون الدولة -٢٧املؤشر اهليكلي 
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وغريها من    

 )ال/نعم(املمارسات التقليدية الضارة؟ 

 هل حيظر قانون الدولة -٢٨املؤشر اهليكلي 
 سنة بالنسبة للجنسني؟ ١٨الزواج دون سن 

 )ال/نعم(

 هل يشترط قانون    -٢٩املؤشـر اهليكـلي     
الدولـة موافقة طريف الزواج التامة واحلرة؟     

 )ال/نعم(

 : ٥السمة ذات األولوية 

تعزيز الصحة اجلنسية، مبا    
 )تابع(يف ذلك للمراهقني 

 املفتاح 

 .تشري هذه العالمة إىل أن املؤشر هو أحد مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية * 
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