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 الدورة الستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧٣البند 

مـــسائل حقـــوق  : مـــسائل حقـــوق اإلنـــسان  
اإلنسان، مبا يف ذلـك النـهج البديلـة لتحـسني           

   يةالتمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساس
ــصحة         ــستوى ميكــن بلوغــه مــن ال ــأعلى م ــع ب ــسان يف التمت  حــق كــل إن

 البدنية والعقلية
 

 ** العاماألمنيمذكرة من   
  

التقرير الذي أعـده بـول هنـت املقـرر      العامة اجلمعيةبأن حييل إىل  العام  األمنييتشرف   
كـن بلوغـه مـن    اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مـستوى مي            

 .٢٠٠٥/٢٤الصحة البدنية والعقلية، املقدم عمال بقرار اللجنة 
 

 

 * A/60/150. 
 .يقدم هذا التقرير متأخرا بغية تضمينه أكرب قدر ممكن من املعلومات املستجدة ** 
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 موجز 
إن حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة                   

ال يتطلب احلصول فقط على الرعاية الصحية يف الوقت املناسـب وعلـى   ) “احلق يف الصحة  ”(
ى املقومات األساسية للحياة الصحية، مثل املرافق الصحية املالئمة وامليـاه         النحو املالئم بل وعل   

 وقد أنشأت مجعية الصحة العاملية مؤخرا، لفتـرة       . الصاحلة للشرب والغذاء والتغذية واإلسكان    
اللجنـــة املعنيـــة باألبعـــاد : ثـــالث ســـنوات، جلنـــة هامـــة لدراســـة األبعـــاد االجتماعيـــة للـــصحة

فرع الثاين من هذا التقريـر يـشري إىل التطـابق القـائم بـني واليـة اللجنـة                  وال. االجتماعية للصحة 
ــصحية     ــاة ال ــصحة يف املقومــات األساســية للحي ــرر اخلــاص يتطلــ . وبعــد احلــق يف ال  إىل عواملق

 .التفاعل مع اللجنة وإىل معرفة كيف تعمل على إدماج مبدأ احلق يف الصحة يف عملها
كن االستغناء عنه يف تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان،          هلم دور ال مي   الصحيون  والفنيون   

والفرع الثالث من التقريـر يبحـث أمهيـة توعيـة الفنـيني الـصحيني               . مبا يف ذلك احلق يف الصحة     
حبقوق اإلنسان ويشري إىل أن االهتمام باحلق يف الصحة وحقـوق اإلنـسان األخـرى يف منـاهج            

 كافيا، وسـوف يواصـل املقـرر اخلـاص، يف           مدارس الطب والتمريض يف مجيع أحناء العامل ليس       
م ا، حبـث مـدى تلقـي الفنـيني الـصحيني للتوعيـة حبقـوق اإلنـسان                  والبعثات القطرية اليت سيق   

ــة للفنــيني الــصحيني يف جمــال       ــدول واالحتــادات الوطني ــيهم ال ــدعم الــذي تقدمــه إل وكــذلك ال
 .حقوق اإلنسان

ة الفنـيني الـصحيني، الـيت تعـرف يف          والفرع األكثـر موضـوعية يف التقريـر يتعلـق جـر            
وكمـا أوضـح املقـرر اخلـاص يف         . “نزيف األدمغة ”أو  “ نزيف املهارات ”بعض األحيان بأا    

 فـإن الـصحة هلـا مكـان بـارز بـشكل       (A/59/422) العامـة   اجلمعيةتقريره األخري الذي قدمه إىل      
دا بالنسبة لتحقيق األهـداف     وإذا كان اتمع الدويل جا    . ملحوظ يف األهداف اإلمنائية لأللفية    

“ احلالــة احلرجــة”فيــتعني عليــه أن يكــون جــادا بالنــسبة لتعزيــز الــنظم الــصحية حبيــث يعــاجل     
 ويف عامل اليوم تـصل الالمـساواة يف مـستويات           .يتعلق بالفنيني الصحيني ونزيف املهارات     فيما

 ينظـر إىل نزيـف      وجيـب أن  . الرعاية الصحية واحلماية الـصحية إىل درجـات مـثرية لالسـتغراب           
 .املهارات يف سياق هذه الالمساواة العاملية املثرية لالنزعاج على املستوى العاملي

والتقرير حيدد اخلطوط العريضة حلجم هجرة الفنيني الصحيني مـن البلـدان الناميـة إىل                
الـــيت تـــسهم يف نـــزوح “ اجلـــذب”و “ الطـــرد”البلـــدان املتقدمـــة النمـــو، وكـــذلك عناصـــر  

 ونــزوح املهــارات يــرتبط بــصفة خاصــة بــثالث جمموعــات مــن جمموعــات حقــوق    .املهــارات
حرية التنقل؛ وحقوق العمال؛ واحلق يف الصحة، الذي يشمل احلق يف نظـام صـحي              : اإلنسان
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والتقريـر يركــز علــى احلــق يف الــصحة، مبــا يــشمل  . يتميـز جبــودة عاليــة ويكــون فعــاال وشــامال 
والتقريــر يبحــث بــصفة خاصــة احلــق يف  . واملــساءلةن، املــشاركة، واملــساعدة الدوليــة والتعــاو 

 .الصحة بالنسبة للبلدان اليت يهاجر منها الفنيون الصحيون
وبعــد إدراج بعــض املبــادئ التوجيهيــة خيلُــص التقريــر إىل التأكيــد علــى أنــه إذا جــرى  

ؤدي إدماج حقوق اإلنسان يف السياسات الوطنية والدولية اليت تؤثر على نزيـف املهـارات سـي               
هذا، على األرجح، إىل جعل السياسات أكثر فعاليـة ومتاسـكا ومـساواة ومشوليـة وذات معـىن                  

واالسـتنتاج يبحـث بإجيـاز ثـالث اسـتجابات ممكنـة تتعلـق        . أكرب بالنـسبة ملـن يعيـشون يف فقـر        
تعزيز النظم الـصحية يف بلـدان املنـشأ؛ والتعـيني القـائم علـى               : بالسياسات إزاء نزيف املهارات   

ويقتـرح يف االسـتنتاج أن      . خالقية من جانب بلدان املقصد؛ والتعويض أو رد االعتبـار         أسس أ 
تعمل البلدان النامية على إنشاء مكاتب وطنية مستقلة لرصد تعاوا الـدويل يف جمـال الـصحة،         

 .مبا يشمل السياسات اليت تتعلق برتيف املهارات
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 مقدمة -أوال  
قدم املقرر اخلاص املعـين حبـق كـل إنـسان يف التمتـع بـأعلى مـستوى ميكـن بلوغـه مـن                         - ١

 Add.1-4) و   (E/CN.4/2005/51تقريـره الـسنوي     ) “احلق يف الـصحة   ”(الصحة البدنية والعقلية    
ــة        إىل ــرار اللجن ــة احملــددة يف ق ــا للوالي ــستني وفق ــة وال ــا احلادي ــسان يف دور ــوق اإلن ــة حق  جلن

 رحبت اللجنة بالتقرير وطلبـت إىل املقـرر اخلـاص،           ٢٠٠٥/٢٤ويف قرار اللجنة    . ٢٠٠٤/٢٧
عـن   العامـة    اجلمعيـة لجنـة وتقريـر مرحلـي إىل        لمرة أخـرى، أن يقـوم سـنويا بتقـدمي تقريـر إىل ا             

 .٢٠٠٥/٢٤وهذا التقرير مقدم وفقا لقرار اللجنة . ع ا يف إطار واليتهاألنشطة املضطل
 قـام ببعثـة قطريـة       ٢٠٠٥فربايـر   /شباطومنذ تقدمي املقرر اخلاص لتقريره إىل اللجنة يف          - ٢

، بدعوة من احلكومـة وبـدعم مـن منظمـة الـصحة             )مارس/آذار ٢٥-١٥يف الفترة   (إىل أوغندا   
وسوف يقـدم   . مراض اليت تلقى إمهاال ومسألة احلق يف الصحة       العاملية، وذلك لبحث مسألة األ    

ووجـه املقـرر اخلـاص أيـضا        . إىل اللجنة يف دورا الثانية والستني تقرير عن بعثة املقـرر اخلـاص            
عددا من النداءات العاجلة والرسائل األخرى إىل حكومـات خمتلفـة، وأدىل ببالغـات وبيانـات                

ق الصحة اجلنسية واإلجنابية، من ناحيـة، وأثـر اتفاقـات           صحفية بشأن مسائل تتراوح بني حقو     
وسـوف يعـرض املمثـل اخلـاص هـذه          . التجارة بالنسبة للحصول على الدواء، من ناحية أخرى       

 .االتصاالت يف التقرير السنوي املقبل الذي سيقدمه إىل اللجنة
ــسنوي املت        - ٣ ــها االجتمــاع ال ــن بين ــضا يف اجتماعــات م ــرر اخلــاص أي ــارك املق علــق وش

حلقـوق اإلنـسان؛ ومـشاورات خمتلفـة       املتحـدة    األمـم باإلجراءات اخلاصة الذي نظمته مفوضية      
مع منظمة الصحة العاملية مشلت مـشاورات مـع املـديرين اإلقليمـيني للمنظمـة؛ واجتماعـا عقـد                   
ــتقين، بــشأن املكافحــة      ــة األملانيــة للتعــاون ال يف بــرلني، برعايــة منظمــة الــصحة العامليــة والوكال

ملكثفة لألمراض االستوائية؛ وحلقـة مناقـشة بـشأن األمـراض الـيت تلقـى إمهـاال عقـدت خـالل                     ا
حضر املقرر اخلاص يف نيويورك اجتماعا نظمتـه        فرباير  /شباطويف  . انعقاد مجعية الصحة العاملية   

 ويف  .ات الـصيدالنية بالنـسبة للحـق يف الـصحة         ملناقشة دور الشرك  “ مبادرة العوملة األخالقية  ”
الـدروس املـستفادة مـن    ”ألقى املمثل اخلاص خطابا رئيـسيا يف مـؤمتر عقـد بـشأن         أبريل  /اننيس

، وهـو مـؤمتر نظـم مـن جانـب معهـد       “حقـوق اإلنـسان بالنـسبة للـصحة       إىلاتباع نهج تـستند     
حقوق اإلنسان التابع جلامعة إميوري يف أتالنتـا، بالتعـاون مـع منظمـة الـصحة العامليـة ومنظمـة                    

يف الواليات املتحدة ومكتب حقوق اإلنسان التـابع ملركـز كـارتر، ومراكـز              ) CARE(“ كري”
. “أطبـاء مـن أجـل الـصحة العامليـة         ”الواليات املتحدة ملراقبة األمراض والوقاية منها، ومنظمـة         

التقى املقرر اخلاص بوفود البلدان النامية إىل منظمـة التجـارة العامليـة، وغريهـم،               يوليه  /متوزويف  
، وهجـرة الفنـيني   ٤ائل هلـا صـلة باالتفـاق العـام املتعلـق بتجـارة اخلـدمات، الـصيغة                 ملناقشة مس 
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وترأس املقرر اخلـاص أيـضا اجتماعـا عقـد يف مركـز حقـوق اإلنـسان التـابع جلامعـة                     . الصحيني
إسيكس يف اململكة املتحدة، برعاية االحتاد الدويل ملنظمات الصحة وحقوق اإلنـسان، ملناقـشة              

 .األولويات املقبلة لوالية احلق يف الصحةاالستراتيجيات و
ــدمها        - ٤ ــيت ق ــارير ال ــع التق ــى مجي ــسهيل االســتفادة مــن املراجــع، ميكــن االطــالع عل  ولت

ــرر اخلــاص إىل   ــةاملق ــة اجلمعي ــصحفية    العام ــات ال ــسان، باإلضــافة إىل البيان ــة حقــوق اإلن  وجلن
ــصحة،       ــق يف الــ ــشأن احلــ ــشاته بــ ــه ومناقــ ــة خطاباتــ ــدرها وجمموعــ ــيت أصــ ــع الــ ــى موقــ  علــ

ــب” ــوان        “ الويــ ــى العنــ ــيكس علــ ــة إســ ــابع جلامعــ ــسان التــ ــوق اإلنــ ــز حقــ ــاص مبركــ اخلــ
http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtm   اليت هلا صـلة     املتحدة   األمم ووثائق

 العامــة اجلمعيــةل البيانــات الــصحفية والتقــارير الــيت قُــدمت إىل بأعمــال املقــرر اخلــاص، وتــشم
حلقـوق   املتحـدة    األمـم ملفوضـية   “ الويـب ”وجلنة حقوق اإلنسان، موجودة مجيعها على موقع        

 ./http://www.ohchr.org/english/issues/health/rightاإلنسان على العنوان 
 

 اللجنة املعنية باحملددات االجتماعية للصحة -ثانيا  
وفقا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، يتطلب إعمال احلق يف الصحة احلصول ال علـى             - ٥

ــى          ــل وعل ــم فحــسب ب ــى النحــو املالئ ــت املناســب وعل ــصحية يف الوق ــة ال ــات ”الرعاي املقوم
هـذه املقومـات تـشمل عوامـل تـؤثر علـى الـصحة، مثـل امليـاه          و. )١(“األساسية للحياة الـصحية  

ــصرف الــصحي املالئمــة واإلســكان،          ــصاحل لألكــل، ومرافــق ال ــصاحلة للــشرب والغــذاء ال ال
وظروف العمل والظروف البيئية الصحية، ومـا إىل ذلـك ومنـذ البدايـة، يبحـث املقـرر اخلـاص                    

 . اليت يقوم ا)٢(ريةهذه املسائل طوال فترة واليته، مبا يشمل البعثات القط
وإقــرارا مبــا للمحــددات الــيت تــستند إليهــا الــصحة مــن أمهيــة حيويــة، أنــشأت مجعيــة      - ٦

ــسياسات          ــن واضــعي ال ــة م ــة مؤلف ــة هام ــالث ســنوات، جلن ــرة ث ــؤخرا، لفت ــة م ــصحة العاملي ال
واللجنــة املعنيــة باحملــددات  . واملمارســني الــرواد مــن أجــل دراســة األبعــاد االجتماعيــة للــصحة  

الجتماعية للصحة تسعى إىل ترمجة املعرفة بالـصحة العامـة إىل جـداول أعمـال عامليـة ووطنيـة                   ا
وميكـن احلـصول    . قابلة للتنفيذ وذلك من أجل حتسني الصحة واحلصول على الرعايـة الـصحية            

اخلــــاص مبنظمــــة الــــصحة العامليــــة “ الويــــب”علــــى معلومــــات عــــن اللجنــــة علــــى موقــــع 
www.who.int/social determinants/en/ .  ،وباختصار فإن أعمال اللجنة تشمل جتميع، وحتليـل

األدلة العلمية لآلليات االجتماعية اليت تشكل الصحة وعدم املـساواة بالنـسبة للـصحة، ووضـع           
النـسبة للمـساواة يف جمـال       توصيات تتعلق بالسياسات من أجل تعزيـز الـصحة، وحتقيـق تقـدم ب             

الـــصحة عـــن طريـــق اختـــاذ إجـــراءات بالنـــسبة للمحـــددات االجتماعيـــة، والـــدعوة إىل تنفيـــذ  
 .التوصيات يف البلدان

http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtm
http://www.ohchr.org/english/issues/health/right/
http://www.who.int/social determinants/en/
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للحـق  “ احملددات اليت تستند إليها الصحة    ”وهناك تطابق كبري بني والية اللجنة وبعد         - ٧
. سكن املالئـم والغـذاء وامليـاه     يف الصحة، وكذلك حقوق اإلنـسان األخـرى املترابطـة، مثـل املـ             

وبعبارة أخرى فإن القانون الوطين والدويل حلقوق اإلنسان يضيف معلومات إىل والية اللجنـة              
ويف اجتماع أويل عقـد مـع أعـضاء أمانـة اللجنـة لتقـدمي معلومـات أعـرب                   . ويعزز تلك الوالية  

واملقـرر اخلـاص   . ة وبعيـدة األثـر  املقرر اخلاص عن دعمه الثابت لوالية اللجنة، وهي والية هامـ         
يتطلع إىل املزيد من التفاعل وإىل التعرف على الكيفية اليت تقترح اللجنة أن تدمج ـا احلـق يف        

وسوف يكون من دواعي سـرور املقـرر اخلـاص أن يقـدم أي دعـم تـسمح                  . الصحة يف أعماهلا  
 .به موارده احملدودة للغاية إذا رغبت اللجنة يف ذلك

 فنيون الصحيون والتوعية حبقوق اإلنسانال -ثالثا  
ــسان،        - ٨ ــة، حقــوق اإلن ــز، ومحاي ــى تعزي ــر كــبري عل ــا أث ــصحيني هل ــيني ال إن ممارســة الفن

والفنيون الصحيون، باعتبار أم يقدمون خـدمات الرعايـة الـصحية،       . وخاصة احلق يف الصحة   
نيـون الـصحيون قـاموا يف    والف. يقومون بدور ال ميكن االستغناء عنه يف إعمال احلق يف الـصحة  

كثري من األحيان بـدور هـام يف املـساعدة علـى توثيـق، ومعاجلـة، انتـهاكات حقـوق اإلنـسان،                      
 .مثل العنف والتعذيب

دموا إســهامات قيمــة يف جمــال قــويف حــني أن الغالبيــة العظمــى مــن الفنــيني الــصحيني   - ٩
. تـهاكات حلقـوق اإلنـسان   حقوق اإلنسان فإن بعضهم قد شارك، بقصد أو بدون قصد، يف ان   

فالضغوط السياسية أو القانونية أو االقتـصادية أو االجتماعيـة أو الثقافيـة الـيت قـد تتعـارض مـع                   
ــة       ــان أن يتخــذوا يف ممارســام اليومي ــيهم يف بعــض األحي ــتعني عل ــه ي حقــوق اإلنــسان تعــين أن

صحيني قـد تـؤثر     واآلراء الشخـصية للفنـيني الـ      . قرارات هلـا آثـار عميقـة علـى حقـوق اإلنـسان            
. يف بعــض األحيـان قــد تكــون آراؤهــم غـري متفقــة مــع حقــوق املرضــى  : أيـضا علــى ممارســام 

وعلى سبيل املثـال فـإن الفنـيني الـصحيني يتعرضـون يف بعـض البلـدان إىل ضـغوط مؤسـسية أو              
اجتماعيــة، أو أــم يتخــذون قــرارات اســتنادا إىل آرائهــم اخلاصــة وضــمائرهم، لالمتنــاع عــن    

اجلماعــات املُهمــشة، مثــل املهــاجرين؛ أو الكــشف عــن الــسجالت الطبيــة الــسرية؛ أو  معاجلــة 
ــراهقني        ــساء أو امل ــن الن ــة ع ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــق بال ــات تتعل ويف بعــض . حجــب معلوم

األحيان تعرض الفنيون الصحيون لضغوط كي يشاركوا يف انتهاكات حلقوق اإلنـسان تـشمل             
والقــرارات الــيت . تــشويه األعــضاء اجلنــسية لإلنــاث /استئــصالالتعــذيب والتعقــيم اإلجبــاري و 

 .يتخــذها الفنيون الصحيون ميــكن أن تعين الفرق بني محاية حقوق اإلنسان أو انتهاكها
وقد أشار املقرر اخلاص، يف تقريـره األويل الـذي قدمـه إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان، إىل                  - ١٠

نــيني الــصحيني بالنــسبة للحــق يف الــصحة، وكــذلك  أنــه يعتــزم حبــث أدوار، ومــسؤوليات، الف 
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وهـذا  ). ٩٨ إىل   ٩٥، الفقـرات    (E/CN.4/2003/58الصعوبات اليت يواجهوا من هذه الناحيـة        
الفصل يقدم بعض املالحظات التمهيديـة علـى مـسألة واحـدة فقـط تتعلـق بـالفنيني الـصحيني،                    

 .وهي أمهية توعيتهم يف جمال حقوق اإلنسان
تزام الفنيني الصحيني بدرجة كافية مبعـايري حقـوق اإلنـسان ينـتج يف كـثري مـن           وعدم ال  - ١١

األحيــان عــن ظــروف معقــدة ومترابطــة، وهــي ظــروف تــشمل الــضغوط الــسياسية والتــأثريات 
غري أن عدم االلتزام هذا يرجع، جزئيا، يف كثري مـن األحيـان إىل عـدم كفايـة، أو            . االجتماعية

والتوعيـة حبقـوق اإلنـسان هـي نقطـة بدايـة            . )٣(قوق اإلنـسان  عدم وجود، التدريب يف جمال ح     
أساسية بالنـسبة لتزويـد الفنـيني الـصحيني باملعرفـة واألدوات مـن أجـل زيـادة قـدرام بالنـسبة                      

وباإلضافة إىل متكني الفنيني الصحيني من الدفاع عن حقـوق          . لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
ا أيضا دور هام يف مساعدم على الـدفاع عـن حقـوق       مرضاهم فإن التوعية حبقوق اإلنسان هل     

 .اإلنسان اخلاصة م
ــاق واســع الــدول           - ١٢ ــى نط ــا عل ــوق اإلنــسان أقر ــصحيني حبق ــيني ال ــة الفن ــة توعي وقيم

ويف إعـالن وبرنـامج عمـل    . واتمعات املعنية بالصحة وحبقـوق اإلنـسان يف مجيـع أحنـاء العـامل          
 املــؤمتر العــاملي املعــين حبقــوق اإلنــسان، أقــرت  ١٩٩٣ونيــه ي/فيينــا، الــذي اعتمــده يف حزيــران 

ــيني       ــسبة للفن ــسان والقــانون اإلنــساين بالن ــة اخلاصــة يف جمــال حقــوق اإلن ــة التوعي ــدول بأمهي ال
ــصحيني ــات        . ال ــدارس الطــب األخالقي ــدرج م ــأن ت ــشدة ب ــة توصــي ب ــة العاملي ــة الطبي واجلمعي

ــي يف مناهج   ــامج إلزامـ ــة كربنـ ــسان الطبيـ ــوق اإلنـ ــاوحقـ ــدويل للممرضـــني  . )٤(هـ والـــس الـ
واملمرضات يؤيد، يف موقفه املتعلـق باملمرضـني واملمرضـات وحقـوق اإلنـسان الـذي اختـذه يف             

، إدراج مسائل حقوق اإلنسان ودور املمرضني واملمرضات على مجيع مـستويات            ١٩٩٨عام  
تعمـل احلكومـات   وجلنة القضاء على التمييـز ضـد املـرأة توصـي بـأن              . )٥(برامج تعليم التمريض  

، أن تتأكــد مــن أن منــاهج تــدريب العــاملني الــصحيني تتــضمن دورات دراســية شــاملة ”علــى 
وتتنــاول صــحة املــرأة وحقوقهــا اإلنــسانية، ال ســيما    وإلزاميــة، تراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني 

 .)٦(“العنف على أساس اجلنس
رات املمتـازة لتـدريب   وقد شهدت السنوات األخرية وضع العديد من الكتيبات واملقر   - ١٣

وهذه الكتيبات واملقررات تتراوح بـني مـا هـو عـام            . الفنيني الصحيني يف جمال حقوق اإلنسان     
ومــا يعــاجل حقــوق اإلنــسان املرتبطــة بالــصحة يف ظــروف معينــة تكــون حقــوق اإلنــسان أكثــر  

يـة، أو   تعرضا فيها للخطر، كما هو احلال يف السجون وبالنسبة خلدمات رعايـة الـصحة اإلجناب              
ــل الالجــئني      ــصحة للجماعــات املهمــشة، مث ــسان املرتبطــة بال ــيت  . )٧(حقــوق اإلن والبحــوث ال

أجرا مؤخرا اجلمعية الطبية الربيطانية واجلمعية الطبية العاملية تـبني أيـضا أنـه يوجـد إقبـال بـني              
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اء طالب الطب يف مجيـع أحنـاء العـامل علـى تعلـم املزيـد عـن حقـوق اإلنـسان واألخالقيـات أثنـ                       
غري أن املقرر اخلـاص يـشعر       . واملقرر اخلاص شجعته بدرجة كبرية هذه التطورات      . )٨(تعليمهم

أيضا بـالقلق البـالغ إزاء عـدم كفايـة االهتمـام الـذي يـوىل للحـق يف الـصحة وحلقـوق اإلنـسان                   
ــع أحنــاء العــامل      ــاهج مــدارس الطــب والتمــريض ويف الكتــب الدراســية يف مجي . األخــرى يف من

 .الفنيني الصحيني ال حيصلون، ببساطة، على التوعية يف جمال حقوق اإلنسانوالكثري من 
ويف حني أن موضوع حقوق اإلنسان هو، لألسف، موضـوع غائـب عـادة مـن تعلـيم            - ١٤

 فإن الكثري مـن مـدارس الطـب والتمـريض والكتـب الدراسـية تـدمج تعـاليم                   ،الطب والتمريض 
ولوجية وحقـوق اإلنـسان مـستمدة مـن قـيم أساسـية             واألخالقيات البي . األخالقيات البيولوجية 

وأطــر األخالقيــات البيولوجيــة تــوفر للفنــيني الــصحيني توجيهــا أخالقيــا لــه قيمــة كــبرية . مماثلــة
وال حاجـة إىل  . ويتماشي يف كثري من األحيان مع حقوق اإلنسان ويرتبط بالسلوك املهـين هلـم        

غــري أن التوعيــة حبقــوق . قيــات البيولوجيــةزيــادة التأكيــد علــى أمهيــة التــدريب يف جمــال األخال
اإلنــسان هلــا أمهيــة أيــضا إذا مــا كــان للفنــيني الــصحيني أن يكونــوا مــؤهلني متامــا للــدفاع عــن   

ــة هامــة يف ممارســتهم املهنيــة   وحقــوق اإلنــسان مترســخة بثبــات يف  . حقــوق اإلنــسان كمكون
ق اإلنـسان تـرتبط بـصفة    وحقو. الصكوك القانونية الدولية وهي ختضع لعدد من آليات الرصد     

وهلذا فـإن حقـوق     . خاصة باملساءلة وعدم التمييز، وكذلك حبماية أعضاء اتمع األكثر ضعفا         
ــأدوات هلــا فائــدة كــبرية بالنــسبة لتعزيــز، ومحايــة، حقــوق       اإلنــسان تــزود الفنــيني الــصحيني ب

 .املرضى ورفاههم، وكذلك حقوق اإلنسان اخلاصة م
الصحيون إىل معرفته يعتمد، إىل حد ما، على البلـد الـذي يعملـون              وما حيتاج الفنيون     - ١٥

وينبغـي أن يتلقـى مجيـع الفنـيني الـصحيني، كحـد أدىن،              . فيه، وكـذلك علـى ختصـصهم املهـين        
التوعيــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان للمرضــى، مبــا يــشمل حقهــم يف الــصحة؛ وحقــوق اإلنــسان  

 واألطفــال واألشــخاص املــصابني بعجــز؛  املرتبطــة بالــصحة للجماعــات املهمــشة، مثــل النــساء 
وينبغي أيضا أن تكون التوعية حبقـوق       . وحقوق اإلنسان اخلاصة م املرتبطة مبمارستهم املهنية      

اإلنسان شاملة دائما لتعليمات عملية بالنـسبة لكيفيـة تنفيـذ ـج حقـوق اإلنـسان يف املمارسـة                    
مــة الفطريــة جلميــع املرضــى، ومقاومــة  الطبيــة، مبــا يف ذلــك كيفيــة احملافظــة علــى احتــرام الكرا  

الضغوط املؤسسية أو االجتماعية الرتكاب انتهاكات، وحتديـد االنتـهاكات، ومتكـني املرضـى              
أو الزمالء من الدفاع عن حقوق اإلنسان، وتشجيع املـساءلة بالنـسبة لالنتـهاكات املعروفـة أو                 

وينبغـي أن تقـدم توعيـة       . د األدىن املشتبه فيها، وكذلك تقليل خماطر األعمال االنتقامية إىل احلـ         
أكثر ختصصا يف جمال حقوق اإلنـسان إىل الفنـيني الـصحيني الـذين يعملـون يف ظـروف يكـون                     
مــن املــرجح أن تــؤدي إىل انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان، أو جتعلــهم علــى صــلة بأدلــة ارتكــاب   



A/60/348
 

10 05-48675 
 

ليـة أو  االنتهاكات مبا يشمل ظـروف يف الطـب الـشرعي أو الـسجون أو خـدمات الـصحة العق        
 .خدمات تنظيم األسرة أو ظروف الرتاع املسلح أو العمل يف جمتمعات حملية ضعيفة

والـدول عليهــا التـزام أساســي، مبوجـب القــانون الـدويل حلقــوق اإلنـسان، بــأن تكفــل       - ١٦
وهلـذا فـإن املقـرر اخلـاص يؤكـد األمهيـة            . احلق بالتمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه مـن الـصحة         

هج تـستند إىل    ل الدول على إجياد بيئة تدعم اتباع جمتمع الفنيني الصحيني لـن           األساسية ألن تعم  
ع الدول الفنيني الـصحيني يف موقـف قـد يـدعوهم إىل             ضومن املهم بصفة خاصة أال ت     . احلقوق

استخدام مهارام لزيادة انتهاكات حقوق اإلنسان لألشخاص الذين يقدمون إليهم اخلـدمات            
مــساءلة مــن أجــل معاجلــة، أو منــع، انتــهاكات حقــوق اإلنــسان يف  وأن تــوفر الــدول آليــات لل

فمـدارس الطـب    . غري أنـه يوجـد أيـضا دور هـام جلهـات فاعلـة أخـرى               . سياق املمارسة الطبية  
والتمــريض، واهليئــات األخــرى الــيت تتــوىل تــدريب الفنــيني الــصحيني، يــتعني عليهــا أن تــدمج   

ــة حبقــوق اإلنــسان والتــدريب علــى مجيــع املــ    ــةالتوعي ــة  . ستويات املهني وباالســتفادة مــن األمثل
 زيـادة  علـى    للفنـيني الـصحيني    الوطنيـة    االحتـادات املوجودة للممارسة السليمة ينبغـي أن تعمـل         

الــوعي حبقــوق اإلنــسان وأن حتفــز الطلــب علــى التوعيــة حبقــوق اإلنــسان بــني أعــضائها، كمــا  
اإلنــسان مــن خــالل تقــدمي   ينبغــي عليهــا أن تــساعد الفنــيني الــصحيني املــدافعني عــن حقــوق     

ومع أن هذا الفصل يركز على توعيـة الفنـيني الـصحيني            . املشورة املتخصصة والدعم املؤسسي   
حبقــوق اإلنــسان فــإن املقــرر اخلــاص يــشري إشــارة عــابرة إىل أن مــدارس القــانون ومؤســسات    

نـسان  التدريب األخرى يف جمال حقوق اإلنسان ينبغي أن تـدرج احلـق يف الـصحة وحقـوق اإل                 
 .األخرى املرتبطة بالصحة يف مناهجها

 إىل احلــصول علــى - وســيظل يــسعى - واملقــرر اخلــاص، يف بعثاتــه القطريــة، يــسعى  - ١٧
معلومات عما إذا كان الفنيون الصحيون يتلقون التوعية يف جمال حقـوق اإلنـسان وعـن مـدى               

 .نسان ومحايتها الوطنية للفنيني الصحيني يف تعزيز حقوق اإلواالحتاداتدعم الدول 
 

 هجرة الفنيني الصحيني: نزوح املهارات -رابعا  
ــضا          - ١٨ ــابالت أي ــل والق ــاء واملمرضــات ب ــصحيني، وخباصــة األطب ــيني ال ــثري هجــرة الفن ت

 .والصيادلة وأطباء األسنان والتقنيني وغريهم، قضايا خطرية تتصل باحلق يف الصحة
غـري أن اهلجـرة   . احد، بل يف اجتاهـات عـدة   وال تتم حركة الفنيني الصحيني يف اجتاه و        - ١٩

من األرياف إىل احلواضر، ومن القطـاع العـام إىل القطـاع اخلـاص، ومـن            تنطلق إمجاال   الصافية  
البلدان النامية الفقرية إىل الغنية منها، ومن الدول اهلشة إىل تلك األكثر استقرار، ومـن البلـدان     

لبلــدان املتقدمــة النمــو الــيت تعــاين مــن رداءة أوضــاع الناميــة إىل البلــدان املتقدمــة النمــو، ومــن ا
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. القطـاع هـذا   أوضـاع أفـضل يف      شروط و قطاع الصحة إىل البلدان املتقدمـة النمـو الـيت متتـاز بـ             
 .“نزوح األدمغة” أو “زوح املهاراتن”وهذه الظاهرة غالبا ما يشار إليها باسم 

ــدويل لنــ     - ٢٠ ــى البعــد ال ــيني  زوح املهــاراتـويركــز هــذا الفــصل عل ، وخباصــة هجــرة الفن
إال أن املقــرر اخلــاص يقــر بوجــود . )٩(الــصحيني مــن البلــدان الناميــة إىل البلــدان املتقدمــة النمــو

األزمات املترابطة املتمثلة يف اهلجـرة مـن األريـاف إىل املـدن ويف اهلجـرة مـن القطـاع العـام إىل                
 وسكان األريـاف مـن الرعايـة        حترم الفقراء ، وهي أزمات    القطاع اخلاص يف العديد من البلدان     
 .الصحية اليت هم يف حاجة ماسة إليها

أن نزوح املهارات يثري قضايا حقوق اإلنسان مـن قبيـل حريـة التنقـل               جيدا  من املعلوم    - ٢١
املهـارات علــى  يـف  غالبـا مـا يهمــل أثـر نز   ولكـن  وحقـوق العمـل للعـاملني يف قطـاع الــصحة،     

وينـصب تركيـز هـذا الفـصل علـى        . بلدان األصـلية الناميـة    التمتع باحلق يف الرعاية الصحية يف ال      
 .املهاراتنزوح هذا اجلانب من 

ويزيـد  . وهناك تفـاوت فظيـع يف عـامل اليـوم يف مـستويات العنايـة واحلمايـة الـصحيتني                   - ٢٢
 مبعــىن تــشغيل البلــدان املتقدمــة النمــو لفنــيني صــحيني تلقــوا تدريبــهم علــى   -املهــارات نــزوح 

 مـن حـدة هـذا التفـاوت يف جمـال الـصحة              -امية وهي يف حاجة ماسة إليهم       حساب البلدان الن  
 املهـارات    نـزوح  وينبغي للسياسات العامة املعـدة خصيـصا لتنـاول مـسألة          . على الصعيد العاملي  

 .)١٠(أن تعاجل التفاوت العاملي يف جمال الصحة بصورة منهجية ومنسقة
 

 ه مشكلة عامليةزوح املهارات بوصفـاالعتراف املتزايد بن -ألف  
فعلـى سـبيل   . هناك اآلن اعتراف على نطاق واسع باحلاجة إىل معاجلة نزوح املهـارات      - ٢٣

هجــرة  قــرارات تقــر بــأن ٢٠٠٥  و٢٠٠٤عــامي املثــال، اعتمــدت مجعيــة الــصحة العامليــة يف  
 هــاالعــاملني يف القطــاع الــصحي مــن البلــدان الناميــة إىل البلــدان املتقدمــة النمــو وتــوظيفهم في    

وإضافة إىل ذلك، تتوفر اآلن كتابـات       . )١١(حتديا كبريا للنظم الصحية يف البلدان النامية      يشكل  
 .)١٢(تبعاتهكثرية بأعداد متزايدة عن أسباب نزوح املهارات يف قطاع الصحة و

.  املهـارات يـثري اهتمـام وسـائط اإلعـالم وقلـق اجلمهـور               نزوح وفضال عن ذلك، أخذ    - ٢٤
 مـثال،   ٢٠٠٥يوليـه   /ة جمموعـة الثمانيـة يف غلـن ايغلـز باسـكتلندا يف متـوز              فقبل انعقاد مؤمتر قم   

إىل مــىت ســتعمل ”حتــت شــعار إعالنــا صــحفيا كــبريا جريــدة الفاينانــشل تــاميز اللندنيــة  نــشرة 
التـزم  قـد   و. )١٣(“البلدان الفقرية على تدريب العاملني يف قطاع الصحة لفائـدة البلـدان الغنيـة؟             

كومــات احلالــشراكة مــع يف ة ينظم الــصحالــاالســتثمار يف حتــسني بة القــادة خــالل مــؤمتر القمــ
إنّ . )١٤(فريقية، ويشمل ذلك مساعدة أفريقيـا علـى تـدريب فنـيني صـحيني واالحتفـاظ ـم                 األ
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مثل هذه االلتزامات جيب أن جيري إعماهلا وتوسيع نطاقها ورصـدها، وهـذه مـسألة مت تناوهلـا                  
 .جمددا يف ختام هذا الفصل

 
 ألهداف اإلمنائية لأللفية والنظم الصحية والفنيون الصحيونا -باء  

شدد املقرر اخلاص يف تقريره إىل اجلمعية العامة الـسنة املاضـية علـى مكانـة الـصحة يف             - ٢٥
عــزز األهــداف املتــصلة  يوبــني التقريــر كيــف أن احلــق يف الــصحة  . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

 .هايساهم يف حتقيقميكن أن بالصحة وكيف 
ويستدعي احلق يف الصحة تطوير نظم صحية فعالة وشاملة وذات جودة عالية، وهـذا               - ٢٦

ومن جهته، دأب مـشروع األمـم املتحـدة لأللفيـة علـى          . حتديدا هو املطلوب لتحقيق األهداف    
التشديد على أمهية بناء نظم صحية تـوفر إمكانيـة احلـصول علـى اخلـدمات الـصحية األساسـية                    

خطة عمليـة لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة         : االستثمار يف التنمية  : لى سبيل املثال   انظر ع  -للجميع  
حتويـل الـنظم    بيـده الـسلطة؟     مـن   : واملعنـون اجلـدير باالهتمـام     لأللفية، وانظر تقرير فرقة العمل      

 .لنساء واألطفالصاحل االصحية ل
 أن هنـاك أزمـة     إال. وتتوقف فعالية النظام الصحي بدرجة كبرية على الفنيني الصحيني         - ٢٧

ويـشهد العـاملون يف قطـاع الـصحة يف عـدة            . يف املوارد البشرية يف العديد مـن الـنظم الـصحية          
اإليـدز مـن عـبء    /ويزيد وباء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية    . )١٥(“ظروفا غري مستقرة”بلدان  

عـار  يعتـرب وصـمة     هـو   العمل، حيـث يتـسبب يف مـرض العـاملني يف قطـاع الـصحة ووفـام، و                 
وقد أمهلت عدة نظم صحية وهـي تعـاين مـن نقـص يف االسـتثمار علـى             . ين يرعون املرضى  للذ

فـرتوح املهـارات يعـد ضـربة قاسـية للعديـد مـن البلـدان               . فترة تتجاوز عقدين مـن الـزمن      مدى  
 .النامية، خاصة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

ــاك    - ٢٨ ــا، هن ــذه األســباب ولغريه ــصح  ”فله ــوظفي ال ــصعيد  نقــص شــديد يف م ــى ال ة عل
ريـد للبلـدان   ويف تقدير اخلرباء، إذا أُ    . )١٦( ماليني من الفنيني الصحيني    ٤، يقدر حبوايل    “العاملي

الواقعة جنوب الصحراء الكربى أن تكـون أقـرب إىل بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتـصلة                  
ث مـرات بإضـافة     يف جمـال الـصحة ثـال      لـديها   العاملـة احلاليـة     اليـد   أن تضاعف   فعليها  بالصحة،  

إذا كـان جـادا بـشأن     إن اتمـع الـدويل      ومجلـة القـول     . )١٧(حوايل مليون من الفنيني الـصحيني     
ــنظم الــصحية والفنــيني الــصحيني و   فحتقيــق األهــداف،  ــزوح ينبغــي أن يكــون جــادا بــشأن ال ن

 .املهارات
هـو هجـرة    ويتسم البعد اخلاص برتوح املهـارات الـذي يركـز عليـه هـذا التقريـر، أال و                  - ٢٩

فالظــاهرة . الفنــيني الــصحيني مــن البلــدان الناميــة إىل البلــدان املتقدمــة النمــو، بالتعقيــد والتنــوع
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ويعتـرف املقـرر   . ختتلف باختالف البلدان؛ كما قد ختتلف باختالف األجزاء داخل نفس البلد         
 قـد يكـون هلـا       اخلاص بأن هجرة الفنيني الصحيني من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمـة النمـو             

ففـي حـال عـودة      . آثار إجيابية بالنسبة إىل املهاجرين أنفسهم، بل بالنسبة للبلـدان الناميـة أيـضا             
املهاجرين مثال، قد تعزز التجربة املهنية اليت اكتسبوها إسـهامهم يف الـنظم الـصحية يف بلـدام                  

جرون تـشكل إسـهاما     ويف بعض احلـاالت، فـإن التحـويالت املاليـة الـيت يرسـلها املهـا               . األصلية
أن األمـوال تـستثمر يف نظـم        كـثريا   هاما يف اقتصادات بلدام األصلية، وإن كان ذلك ال يعين           

 .تلك البلدان الصحية
الـــسياسات العامـــة، ونفـــذت يف بعـــض  جمـــال رحـــت اســـتجابات عديـــدة يفاقتقـــد و - ٣٠

الغــرض مــن وراء هــذا ولــيس . آلثــار الــسلبية الــيت خيلفهــا نــزوح املهــارات ملواجهــة ااألحيــان، 
. ، وإن ورد بعـضها بـشكل مـوجز   هـذه خيارات السياسات العامـة     أن تدرس بالتفصيل    الفصل  

فهي تتمثل يف التعريـف بإجيـاز بـرتوح املهـارات         : بل إن الغاية من وراء الفصل أبسط من ذلك        
 من زاوية احلق يف الصحة ويف التأكيد علـى أن نـزوح املهـارات يعـد قـضية خطـرية مـن قـضايا                       

 .)١٨(احلق يف الصحة، خاصة بالنسبة ألولئك الذين يعيشون يف ظل الفقر يف البلدان األصلية
 

 املشكلة -جيم  
. يــرتع الفنيــون الــصحيون إىل اهلجــرة مــن املنــاطق أو البلــدان الفقــرية إىل الغنيــة منــها    - ٣١

ا وجنـوب   وتوجد بلدان املنشأ أساسا يف أفريقيـا ومنطقـة البحـر الكـارييب وجنـوب شـرق آسـي                  
آسيا، حيث ينتقل العاملون ا إىل بلدان املقصد، ومنها أسـتراليا والواليـات املتحـدة واململكـة                

 .)١٩(املتحدة وكندا وفرنسا وبلجيكا
ــيت        - ٣٢ ــشأ ال ــدان املن ــسبة إىل بل ــر حــدة بالن ــشكلة أكث ــة   وتكــون امل ــن قل ــاين م ــيني تع الفن

وظفني، وخباصـــة بلــدان أفريقيـــا جنـــوب  الــصحيني، أو الـــيت تفتقــر قطاعاـــا الـــصحية إىل املــ   
 وظيفـة   ٦ ٦٢٠وظيفـة مـن أصـل        ١ ٨٤٦شغل سـوى    يـ ففـي مـالوي، مل      . الصحراء الكـربى  

 ١٠ عـن    ، من الـسكان   ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ،ويقل عدد األطباء  . )٢٠(ملمرضاتمن وظائف ا  ثابتة  
ــة جنـــوب الـــصحراء      ــة الواقعـ ــدان األفريقيـ ــا مـــن البلـ ــدا معظمهـ ــة وثالثـــني بلـ ــاء يف أربعـ أطبـ

 يف البلــدان املرتفعــة الــدخل، حيــث تبلــغ يف بلــدان ا، مقارنــة بكثافــات أعلــى كــثري)٢١(الكــربى
ــط      ــصادي متوسـ ــدان االقتـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــ٢٢٢منظمـ ــط  طبيبـ ــل ا يف املتوسـ لكـ

وتبلــغ نــسبة املمرضــات واألطبــاء يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء  . )٢٢( مــن الــسكان١٠٠ ٠٠٠
 .)٢٣(باويف أورنسبتهن شر كاا عالكربى قياسا إىل عدد س

فعلـى سـبيل املثـال،      . وهناك أيضا فوارق هائلة بـني املنـاطق الريفيـة واملنـاطق احلـضرية              - ٣٣
 يف  ٦٦ يف املائـة ممـن ميارسـون الطـب العـام يف غانـا يعملـون يف املـدن، رغـم أن                        ٨٥أكثر مـن    
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 يف املائـة    ١٥راكـز احلـضرية     ويف بـنغالديش، تـأوي امل     . املائة من السكان يعيـشون يف األريـاف       
 .)٢٤( يف املائة من املمرضات٣٠ يف املائة من األطباء و٣٥من السكان، يف حني تأوي 

 على أنّ الفنني الصحيني من البلدان النامية، مبا فيهـا البلـدان الواقعـة جنـوب الـصحراء                  - ٣٤
نادا إىل تقـدير اجلمعيـة    واسـت . لعمل يف البلدان املتقدمة النمو    ل، يهاجرون بشكل متزايد     الكربى

 طبيـب علـى األقـل هـاجروا إىل اخلـارج، ومعظمهـم نـزح               ٥ ٠٠٠الطبية جلنوب أفريقيا، فـإن      
 جنـوب أفريقيـا كـل سـنة         ويغـادر . )٢٥(إىل الواليات املتحدة وكندا واململكة املتحدة وأسـتراليا       

 إىل الواليـات     يف املائة تقريبا مـن اخلـرجيني املتخصـصني يف جمـال الـصحة مـتجهني                ٥٠ إىل   ٣٠
، كـان عـدد املمرضـات الـاليت غـادرن غانـا يفـوق               ١٩٩٩عـام   ويف  . املتحدة واململكة املتحدة  

ــا   ــا بـــــني  . عـــــدد املمرضـــــات الـــــاليت تلقـــــني تـــــدريبا فيهـــ  ١٩٩٨/١٩٩٩ويف الفتـــــرة مـــ
ملمرضات الوافدات مـن    تسجيل ا ، شهدت اململكة املتحدة ارتفاعا كبريا يف        ٢٠٠١/٢٠٠٢ و

ــابوي  ــة٣٦٨ىل إ ٥٢ مــن(زميب ــ(ومــن مــالوي  )  حال ــة٧٥إىل  ١ن م ــأثرت  . )٢٦() حال وقــد ت
خـالل  ائيـا  مايكـا الـبالد   افعلـى سـبيل املثـال، غـادر ثلثـا املمرضـات يف ج          . بلدان أخرى أيضا  

 .)٢٧(التسعينات
الفنـيني   أعـداد  تشتد حدة اخلسارة بشكل خاص يف  ليزيةالنكويف العامل الناطق باللغة ا     - ٣٥

وهــو بلــد تــستخدم لغتــه علــى نطــاق واســع أيــضا يف التعلــيم يف جمــال (سا ففــي فرنــ. الـصحيني 
 يف املائة من األطباء املمارسني على مـؤهالم مـن جامعـات بلـدان               ٥مل حيصل سوى    ) الصحة

بينمــا تفــوق نــسبة األطبــاء يف كنــدا والواليــات املتحــدة وأســتراليا الــذين  . )٢٨(مــا وراء البحــار
 ٣٠ هـذه النـسبة    يف املائة، يف حـني تفـوق       ٢٠ ما وراء البحار     حصلوا على مؤهالم يف بلدان    

 .)٢٩(يف املائة يف اململكة املتحدة ونيوزيلندا
 “اجلذب” و“ الطرد”عوامل : األسباب الكامنة وراء نزوح املهارات -دال  

غالبا ما تنعت األسباب املعقـدة واملتعـددة الكامنـة وراء هجـرة الفنـيني الـصحيني بأـا          - ٣٦
ويرتبط العديد من هـذه العوامـل ارتباطـا وثيقـا بالتفاوتـات بـني               . “جذب” و   “طرد”مل  عوا

 .البلدان وداخلها
األحكــام والــشروط يف مكــان العمــل، مثــل األجــور  طــرد وغالبــا مــا تــشمل عوامــل ال - ٣٧

ــة؛       ــام العمــل الطويلــة؛ وبيئــات العمــل غــري اآلمن اهلزيلــة؛ وهياكــل املرتبــات غــري املنــصفة؛ وأي
ارة الضعيفة ملوظفي قطاع الصحة؛ والنظم الصحية اهلـشة حيـث غالبـا مـا يفتقـر الفنيـون                   واإلد

ويف العديـد مـن     . الصحيون إىل الدواء واملعدات واللـوازم الـيت متكنـهم مـن مـساعدة مرضـاهم               
 /البلــدان، وخباصــة يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى، يثقــل فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  

اهـل القـوة العاملـة، حيـث يـؤدي إىل تزايـد عـدد املرضـى وإىل نقـصان                اإليدز بشكل خاص ك   
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املوارد البشرية بسبب وفاة موظفي الصحة أو إصابتهم من جراء العدوى بـاملرض، ويزيـد مـن                 
ويزيـد  . املسؤوليات اليت تقع على عاتق الفنيني الصحيني الـذين علـيهم االعتنـاء بـأفراد أسـرهم                

ويـؤدي أيـضا االفتقـار      . ني من حدة الـضغوط علـى املـوظفني        النقص احلاصل يف الفنيني الصحي    
وتطرح الكـثري مـن هـذه       . إىل التدريب وإىل فرص وظيفية إىل هجرة العاملني يف قطاع الصحة          

 .املشاكل حبدة أكرب يف النظم الصحية اليت تعوزها املوارد
ــشمل عوامــل   - ٣٨ ــيت تكــون الطــرد وت م خارجــة عــن النظــا إىل حــد كــبري،   ،األخــرى، ال

 انتهاكات للحقوق املدنية والسياسية وانعدام األمن ورداءة اخلدمات التعليمية وتـدين            ،الصحي
 .مستوى العيش

أجـور أعلـى؛     - الطـرد    مـن عوامـل   اجلوانب املعاكـسة للعديـد      وتشمل عوامل اجلذب     - ٣٩
وآفاق مهنية أو تعليمية أحسن؛ وظروف عمل أفضل واسـتقرار سياسـي واقتـصادي يف بلـدان                  

ويفيد بعض الفنيني الصحيني املهاجرين بـأن القيـود املفروضـة علـى اهلجـرة جتعـل مـن                   . قصدامل
ومـن بـني عوامـل اجلـذب املهمـة          . الصعب بالنسبة هلم التنقل بني بلدهم األصـلي وبلـد املهجـر           

الطلب يف البلدان املتقدمة النمو حيث أعـداد العـاملني يف قطـاع الـصحة غـري كافيـة قياسـا إىل                      
ت من الرعاية الصحية اليت تنجم عن ضعف معدالت االسـتمرار وعـدم كفايـة عـدد             االحتياجا

ــة الــصحية     الواليــات ومــن املقــدر أن. الفنــيني الــصحيني املــدربني وتزايــد الطلــب علــى الرعاي
 ٢٠٠ ٠٠٠  و٨٥ ٠٠٠، نقـصا يف األطبـاء يتـراوح بـني      ٢٠٢٠حبلـول سـنة     املتحدة ستواجه   

ومــن املقــدر أن . )٣٠( ممرضــة٨٠٠ ٠٠٠ت يزيــد عــن طبيــب، وقــد تواجــه نقــصا يف املمرضــا 
 ٢٠٠٨ ممرضة إضـافية حبلـول عـام         ٢٥٠ ٠٠٠ طبيب إضايف و   ٢٥ ٠٠٠لترا ستحتاج إىل    كنا

 .)٣١(١٩٩٧عام مقارنة مبا كانت يف حاجة إليه يف 
أوجد تكامل اخلـدمات    فقد  . بطائفة من العوامل األخرى   أيضا  وتتأثر تدفقات اهلجرة     - ٤٠

ــا واســتثمالــصحية  علــى الــصعيد الــدويل فرصــا جديــدة للعــاملني يف قطــاع الــصحة    ارها جتاري
وأدى حتـسني االتـصاالت     . )٣٢(للبحث عن العمل خارج بلدام األصـلية ويف القطـاع اخلـاص           

السلكية والالسلكية إىل تعزيز الوعي لدى الفنيني الصحيني بالفرص املتاحـة يف بلـدان مـا وراء              
تتـوىل إجـراءات التـشغيل علـى        ا أنـشطة وكـاالت التـشغيل، الـيت          باألمهيـة أيـض   تتـسم   و. البحار

يف البلــدان )  ممرضــة يف وقــت واحــد مــثال ١٠٠ أو ٥٠ أو ٢٠جمموعــات مــن (نطــاق واســع 
كمــا أن القـروض امليــسرة لعمليــة اهلجــرة  . )٣٣(اهلجــرةإجــراءات الناميـة، والــيت غالبــا مــا تيـسر   

تفـاق العـام املتعلـق بالتجـارة يف اخلـدمات           وقـد يـؤدي اال    . متاحة على نطاق أوسع للمهاجرين    
 .)٣٤(إىل تسهيل هجرة الفنيني الصحيني وزيادة وتريا مستقبال
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 نزوح املهارات وحقوق اإلنسان واحلق يف الصحة -هاء  
وجــه حقــوق اإلنــسان تتــصل ب جمموعــات بــشكل عــام، هنــاك ثــالث جمموعــات مــن    - ٤١

هجـرة الفنـيني الـصحيني مـن        قريـر، أي    ا الت ببعد نـزوح املهـارات الـذي يركـز عليـه هـذ            خاص  
 :، وهيالبلدان النامية إىل البلدان املتقدمة النمو

حـــق اجلميـــع يف التنقـــل، وكـــذلك حريـــة مغـــادرة أي بلـــد مبـــا يف ذلـــك          )أ( 
 األصلي؛ البلد

 جمال العمل؛يف  احلق يف العمل واحلق -حقوق العمل  )ب( 
 بلوغه، وهو يشمل احلـق يف نظـام    احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن       )ج( 

 .صحي فعال وشامل وذي جودة عالية
 هـي ذات صـلة خاصـة بـالفنيني          )ب( و) أ(ويف سياق النقاش احلايل، فـإن امـوعتني          - ٤٢

األفراد واجلماعـات يف    بـ بـشكل خـاص     تـصل   ت) ج(ومما يكتـسي أمهيـة أن اموعـة         . الصحيني
 .البلدان األصلية وبلدان املهجر

 تشكل جزءا ال يتجـزأ      ،ناك بعض مسات أساسية يف املدونة الدولية حلقوق اإلنسان        وه - ٤٣
 ، واملـشاركة  ،عـدم التمييـز   : من جمموعة أو أكثـر مـن تلـك اموعـات مـن احلقـوق، أال وهـي                 

ــدولي   ــاون ال ــساعدة والتع ــساءلة،ناوامل ــسان    .  وامل ــوق اإلن ــصل بعــض حق ــك، تت  إضــافة إىل ذل
 .احلق يف احلصول على مستوى مالئم من العيش ويف التعليماألخرى برتوح املهارات، مثل 

، ليس أقلها نطاق والية املقرر اخلاص، يركـز النقـاش التـايل علـى احلـق                 ألسباب عدة و - ٤٤
، فيمــا يــشمل أيــضا )أعــاله) ج(أي اموعــة (يف التمتــع بــأعلى مــستوى صــحي ميكــن بلوغــه 

 واملــساعدة ، واملــشاركة، يف عــدم التمييــزالــسمات األساســية العامــة حلقــوق اإلنــسان املتمثلــة  
 .)٣٥(ةوالتعاون الدوليني واملساءل

، يتـصل نـزوح املهـارات بـاحلق يف التمتـع بـأعلى مـستوى                إليـه وكما سـبقت اإلشـارة       - ٤٥
غـري أن املقـرر اخلـاص يـشدد هنـا           . صحي ميكن بلوغه يف كل من البلـد األصـلي وبلـد املهجـر             

فهـو يـرى    . تـع بـاحلق يف الـصحة يف البلـدان األصـلية الناميـة             على أثر نزوح املهـارات علـى التم       
. حبكــم جتربتــه أن أصــوات األفــراد واجلماعــات يف هــذه البلــدان غــري مــسموعة علــى األرجــح  

وعليـه، فهـو يـويل اهتمامـا خاصـا حلـق            . يغفـل يف أغلـب األحيـان      إنـسانية   هلم من حقـوق      وما
 . الناميةاألفراد واجلماعات يف الصحة يف البلدان األصلية
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 حرية التنقل - ١ 
يقر القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان حبـق اجلميـع يف حريـة التنقـل، ويف حريـة مغـادرة                      - ٤٦

وبعبــارة أخــرى، للفنــيني الــصحيني احلــق يف مغــادرة  . )٣٦(أي بلــد، مبــا يف ذلــك البلــد األصــلي
احلـق بغـرض العـيش    وميـارس العديـد مـن الفنـيني الـصحيني هـذا             . بلدام إذا ما رغبوا يف ذلك     

والعمـــل يف بيئـــة متكنـــهم مـــن التمتـــع حبقـــوقهم االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة واملدنيـــة   
 .والسياسية األخرى

 حقوق العمل - ٢ 
ويكمــن أحــد األســباب الرئيــسية وراء ســعي الفنــيني الــصحيني إىل اهلجــرة يف ضــعف   - ٤٧

يني الـصحيني يف الغالـب علـى تعزيـز          غري أنـه فيمـا تـساعد اهلجـرة الفنـ          . ظروفهالعمل و شروط  
، يكون للهجرة يف بعـض      يةقوق اإلنسان احل وكذا متتعهم بغري ذلك من       ظروفهعملهم و شروط  

 .بعض املهاجرينلاألحيان آثار سلبية على حقوق العمل 
 باسـتغالل وتعزيـز التوقعـات غـري الواقعيـة لـدى الفنـيني             وكـاالت التـشغيل   ورمبا تقـوم     - ٤٨

ويقــوم أصــحاب . )٣٧(رين فيمــا يتعلــق مبــدى وطــابع فــرص العمــل يف اخلــارجالــصحيني املهــاج
وهنـاك أدلـة علـى    . العمل عدميو الضمري باحتجاز أو مصادرة وثائق اهلويـة اخلاصـة باملهـاجرين        

ومـن بـني   . )٣٨(وظيفيـة الفرص يف جمـال الـصحة فيمـا يتعلـق بـال      العـاملني التمييز ضد املهـاجرين  
يني، هنـاك العديـد مـن النـساء الالئـي يـواجهن التمييـز اسـتناداً إىل                  املهاجرين من الفنيني الـصح    

نـــوع جنـــسهن، وكـــذلك أصـــوهلن الوطنيـــة أو عنـــصرهن أو عـــرقهن أو حالتـــهن بوصـــفهن   
 . مهاجرات

وتعد حقوق املهاجرين يف العمـل، وحقـوقهم داخـل أمـاكن عملـهم، حقوقـاً راسـخة                   - ٤٩
ــد مــن   ــة بقــوة يف العدي ــصادية   ، اتفاقيــات العمــل الدولي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب والعهــد ال

ــة حل    ــة الدولي ــة، واالتفاقي ــة والثقافي ــوق  واالجتماعي ــة حق ــع ماي ــراد   مجي ــاجرين وأف ــال امله العم
 .، وغريها من الصكوك الدوليةأسرهم

 
 احلق يف الصحة - ٣ 

. جمموعة شـاملة ودقيقـة مـن القـوانني الدوليـة والوطنيـة نطـاق احلـق يف الـصحة           تفَصل   - ٥٠
ولـن  . وقد بدأ املقرر اخلاص يف تقاريره املختلفة تبيان ودراسة هـذا القـانون وتلـك املمارسـات           

يكــرر تلــك املمارســة يف هــذا املقــام، وســيقدم عوضــاً عــن ذلــك مقدمــة مــوجزة عــن احلــق يف  
 .ملسألةالصحة لتيسري الرجوع إىل ا
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 يعتــرف حبــق اإلنــسان ،١٩٤٦عتمــد يف عــام الــذي افدســتور منظمــة الــصحة العامليــة  - ٥١
وبعــد ســنتني مــن ذلــك أرســى اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان أســس  . األساســي يف الــصحة

ومنذ ذلك احلـني، جـرى تـدوين احلـق يف الـصحة يف              . اإلطار القانوين الدويل للحق يف الصحة     
ولعــل املعاهــدة الــيت .  حقــوق اإلنــسان الدوليــة واإلقليميــة امللزمــة قانونــاًالعديــد مــن معاهــدات

 اليت صدقت عليها كل الـدول مـا عـدا           اتفاقية حقوق الطفل  صاغت هذا احلق بكل أبعاده هي       
بدأت هذه املعاهدات امللزمة يف التمخض عن سوابق قـضائية وأحكـام فقهيـة أخـرى      و. نيدولت

واحلــق يف الــصحة مترســخ أيــضا يف العديــد مــن . الــصحةتــسلط الــضوء علــى فحــوى احلــق يف 
 حكم من أحكام الدساتري يـشمل احلـق يف الـصحة أو احلـق               ١٠٠فأكثر من   : الدساتري الوطنية 

كـذلك،  . يف احلصول على الرعاية الصحية، أو احلقوق املرتبطة بالصحة كاحلق يف بيئة صـحية     
يف بعــض الواليــات القــضائية عــن فقــه أسـفرت األحكــام الدســتورية املتعلقــة بــاحلق يف الـصحة   

احملكمــة الدســتورية جبنــوب أفريقيــا واملعروفــة  فيهــا قــضائي مهــم، ومنــها القــضية الــيت نظــرت  
 .)٣٩( وآخرينمحلة املطالبة بالعالجوزير الصحة وآخرين ضد بـقضية 

وكما سبقت اإلشارة، يشمل احلق يف الصحة احلق يف الرعاية الصحية، لكنه يتخطـى               - ٥٢
 الرعايـة الـصحية ليـشمل ميـاه الـشرب املأمونـة، والـصرف الـصحي املالئـم والوصـول إىل                   هذه

ويـشمل هـذا    . املعلومات املرتبطة بالصحة، مبا فيهـا املعلومـات عـن الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة               
، والتحـرر مـن التمييـز يف الـربامج          قـسري التعقـيم   احلق حريات من بينها احلق يف التحرر مـن ال         

ويـضم  . كما يـشمل اسـتحقاقات، منـها احلـق يف نظـام للحمايـة الـصحية               . صحيةواخلدمات ال 
احلـصول علـى العقـاقري      حـق   احلق العديد من العناصر، منها صحة األطفال والصحة النفاسـية و          

وعلى غرار غريه من حقوق اإلنسان ، يهتم هـذا احلـق علـى حنـو خـاص بـاحملرومني        . األساسية
ــر   ــشون يف فق ــن يعي ــضعفني وم ــد      .واملست ــاالً وشــامالً وجي ــاً صــحياً فع ــستدعي احلــق نظام  وي

 .النوعية
وبالرغم من أن احلق يف الصحة ال يزال رهن اإلعمـال التـدرجيي وتـوافر املـوارد، فإنـه                    - ٥٣

وهـو يتطلـب مؤشـرات ومعـايري مـن          . يفرض بعض االلتزامات الفورية األثر، منها عدم التمييز       
 احلـــق يف الـــصحة أيـــضا مـــشاركة األفـــراد ويـــشمل. أجـــل رصـــد اإلعمـــال التـــدرجيي للحـــق

. واتمعات علـى حنـو نـشط ومـستنري يف صـنع مـا يـؤثر فـيهم مـن القـرارات املتعلقـة بالـصحة                         
ــو بعــض           ــة النم ــدول املتقدم ــاتق ال ــى ع ــع عل ــسان، يق ــوق اإلن ــدويل حلق ــانون ال ومبوجــب الق

 الـصحة يـؤدي إىل      وألن احلـق يف   . املسؤوليات حنو إعمال احلـق يف الـصحة يف البلـدان الفقـرية            
 .استحقاقات والتزامات، فإنه يتطلب آليات فعالة للمساءلة
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ومن البديهي استحالة إعمـال بعـد حيـوي للحـق يف الـصحة، أي إنـشاء نظـام صـحي                      - ٥٤
 .عدد أدىن من الفنيني الصحينيتوافر فعال وشامل جيد النوعية، من دون 

ويف .  ذلــككــرريتت الــصلة، ولــن ذُكــرت بعــض احلقــائق واألرقــام ذا ســبق أن وقــد  - ٥٥
وحيـث تعمـل تلـك      . تعمـل ال تكـاد    أجزاء من بعض البلدان، حىت أكثر النظم الـصحية بدائيـة            

لكـن  .  املاليني ممن يعيـشون يف فقـر      يف واقع األمر، أن يصل إليه     النظم، هناك بعض منها يتعذر      
ة، إال أـم يغـادرون      يف بعض تلك البلدان، جيري تدريب الفنيني الصحيني بتكلفـة عامـة باهظـ             

. للعمل يف بلدان تتمتع بالفعل بنظم صحية تعد مـن بـني األفـضل علـى الـصعيد العـاملي          بلدام  
 . املهارات يساعد على حتويل أزمة صحية إىل كارثة صحيةنـزوحبعبارة أخرى، فإن 

ــسابق،   - ٥٦ ــره ال ــرر اخلــاص  اعتمــدويف تقري ــة املق ــاول ة موحــدطريق  عناصــر احلــق يف  لتن
احلقـوق املتعلقـة بالـصحة اجلنـسية        وطبـق هـذا النـهج املوحـد علـى           . صحة بغية تيـسري فهمهـا     ال

). E/CN.4/2005/51انظـر   ( وعلـى العجـز العقلـي        ،)E/CN.4/2004/49انظـر    (والصحة اإلجنابية 
وعلى سبيل املثال، فإن أحد أجزاء النهج املوحد هو النظر إىل احلـق يف الـصحة بوصـفه حزمـة                    

متاحـة ويـسهل الوصـول       اليت جيب أن تكون      ،صحية والسلع واملرافق يف بلد ما     من اخلدمات ال  
 نــزوح  تطبيـق هـذا الوجـه مـن النـهج املوحـد علـى             يؤكـد و. إليها ومقبولة وذات نوعيـة جيـدة      

إتاحــة عــدد مالئــم مــن الفنــيني الــصحيني يف البلــد، و  تــوافر املهــارات أن علــى الدولــة ضــمان  
 أولئــك الــذين يعيــشون يف فقــر باملنــاطق الريفيــة؛ وتــوفري  اجلميــع إلــيهم، مبــن يف ذلــكوصــول 

 .ثقافياًمقبول بأسلوب نوعية جيدة خدمات صحية ذات 
 

 املشاركة )أ(  
ــشاركة - ٥٧ ــصحة  مســة امل ــة للحــق يف ال ــشمل مــشاركة اتمعــات    . مالزم ــسع لت وهــي تت

القـرارات املرتبطـة    ومستنري يف صـنع القـرارات الـيت تـؤثر فـيهم، مبـا فيهـا              فعليواألفراد بشكل   
وبعبـارة أخـرى، ال يعلـق احلـق يف الـصحة            .  املهارات نزوحبالصحة ومنها تلك اليت تؤثر على       

أمهية على حتقيـق األهـداف املرتبطـة بالـصحة فحـسب، بـل أيـضاً علـى العمليـات الـيت تتحقـق                        
 .بواسطتها تلك األهداف

ارات، يتعني أن تبـذل جهـود        امله نـزوحوفيما يتعلق بصنع السياسات الذي يؤثر على         - ٥٨
علــى (ن يون الــصحيــولــضمان مــشاركة مجيــع أصــحاب املــصلحة ذوي الــصلة، مبــن فــيهم الفن 

 و، وكـذلك مـستخدم    )ن يف البلـد   و أو البـاق   نسبيل املثال أولئك الذين هاجروا أو رمبا يهـاجرو        
ات الـيت   وستعتمد هـذه املـشاركة، علـى األرجـح، علـى املنظمـ            . النظم الصحية يف بلدان املنشأ    

 .متثل املشاركني، ومنها الرابطات املهنية الصحية واجلماعات املمثلة للمرضى
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 املساعدة والتعاون الدوليان )ب(  
، الصعيد الداخلي، تتحمـل الـدول مـسؤولية أن تـستلهم          ى  باإلضافة إىل االلتزامات عل    - ٥٩

حلقوق االقتــصادية  مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــا ٢املــادة مــن  ١ مــن الفقــرة مــن مجلــة أمــور،
 من اتفاقية حقوق الطفل، من أجل اختاذ تـدابري للمـساعدة            ٤واالجتماعية والثقافية ومن املادة     

والتعاون الدوليني حنو إعمال احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، مبـا يف ذلـك احلـق يف        
، تنـشأ أيـضاً يف      وهـذه املـسؤولية، الواجبـة بـشكل خـاص علـى الـدول املتقدمـة النمـو                 . الصحة

ــة األخــرية مبــ     ــؤمترات العاملي ــة   ســياق التعهــدات املقطوعــة يف امل  انظــر(ا فيهــا مــؤمتر قمــة األلفي
A/59/422(من األهداف اإلمنائية لأللفية٨اهلدف ، و . 

املـساعدة والتعـاون    معـامل  ، ما زالت وعلى غرار حقوق اإلنسان ومسؤولياته األخرى - ٦٠
وعلـى الـرغم مـن ذلـك، كمـا توضـح الفقـرات التاليـة، فـإن          .  بعد الدوليني غري حمددة بوضوح   
 ليــسا ببــساطة مــسألة قيــام البلــدان املتقدمــة النمــو بتــوفري التمويــل املــساعدة والتعــاون الــدوليني

ففي سياق احلـق يف الـصحة وهجـرة ذوي املهـارات، تـشمل مـسؤولية حقـوق                  . للبلدان النامية 
 .عدداً من األبعاد يتضمن ما يلي لمساعدة والتعاون الدولينياإلنسان ل

فعلـى  . أوالً، يتعني على البلدان املتقدمة النمو احترام احلـق يف الـصحة بالبلـدان الناميـة        - ٦١
سبيل املثال، ينبغي على البلدان املتقدمة النمو ضمان أال دد سياسـات املـوارد البـشرية لـديها                  

قدم النمو بنشاط يف تعيني فنيني صـحيني مـن      فإذا سعى بلد مت   . احلق يف الصحة بالبلدان النامية    
بلد نام يعاين مـن نقـص يف الفنـيني الـصحيني، وبطريقـة يقلـل مـن خالهلـا التوظيـف مـن قـدرة                          
البلد النامي على الوفاء بالتزاماته جتاه مواطنيه فيما يتعلـق بـاحلق يف الـصحة، فـإن البلـد املتقـدم                  

ن املتعلقـة باملـساعدة والتعـاون الـدوليني     النمو يكون قد خرق بوضوح مسؤولية حقوق اإلنـسا  
 .)٤٠(وقامت بعض البلدان بوضع سياسات تعكس هذا املبدأ. يف سياق احلق يف الصحة

ثانياً، يتعني على الدول اختاذ مجيع التدابري املعقولة ملنع أطراف ثالثـة مـن ديـد التمتـع              - ٦٢
أثري علـى هـذه األطـراف الثالثـة بـسبل           باحلق يف الصحة يف البلدان األخرى، مـادام بإمكاـا التـ           

فعلى سبيل املثال، ينبغي أن تـنظم الـدول عمـل وكـاالت التـشغيل اخلاصـة                 . قانونية أو سياسية  
اليت تعمل على الصعيد الدويل بغية ضمان أال تقوم بالتوظيف بطريقة تقلـل مـن قـدرة بلـد نـام                  

 .)٤١(علق باحلق يف الصحةعلى الوفاء بالتزاماته جتاه من هم يف نطاق واليته فيما يت
 احلــق يف الــصحة االهتمــام الواجــب عنــد صــياغة إيــالءثالثــاً، يــتعني أن تــضمن الــدول  - ٦٣

وتنفيذ االتفاقـات الدوليـة؛ علـى سـبيل املثـال، عنـدما تقـوم بالتفـاوض بـشأن التزاماـا املقـررة                       
وتتعلـق بـالفنيني   . (ماتاالتفـاق العـام املتعلـق بتجـارة اخلـد     مبوجب الطريقة الرابعة اليت وضعها  

 ).الصحيني الذين يدخلون بلداً آخر بصورة مؤقتة لتقدمي خدمة صحية، مـن بـني أمـور أخـرى     
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إن كانـت سـتؤدي     ،  ويف تقرير سابق، الحظ املقـرر اخلـاص أن التجـارة املتزايـدة يف اخلـدمات               
 الـصحة  صحية، فإن ذلك سيتعارض بوضوح مع احلـق يف الدمات اخلسلع والواملرافق  تدينإىل  

ختفيـف  وإذا اختارت دولـة أن تـشارك يف         ). E/CN.4/2004/49/Add.1أ من الوثيقة    -٤الفقرة  (
، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق باخلــدمات، فيــتعني إذن أن تنتقــي الــشكل والــسرعة    القيــود التجاريــة

 ختفيف القيود ما يؤدي، على الوجه األفضل، إىل اإلعمـال التـدرجيي حلـق      يف عملية  والتسلسل
املرجـع  . ( مـن يعيـشون يف فقـر وغريهـم مـن اجلماعـات احملرومـة               فـيهم يع يف الصحة؛ مبـن      اجلم
ــار شــكل وســرعة وتسلــسل   ). ٥٦-٤٦  و٨٠، الفقــرات نفــسه ــتعني اختي ــة وي ختفيــف عملي

وـذا الـشكل، ميكـن تنقـيح مـشروع      . القيود على أساس تقييمات األثر على احلـق يف الـصحة        
 لزم األمـر، مـن أجـل ضـمان أال يكـون لـه أثـر سـليب علـى حـق              التزام على الطريقة الرابعة، إذا    

ومبا يتفـق مـع مـسؤوليام باملـساعدة والتعـاون الـدوليني، يـتعني أال متـارس                  . اجلميع يف الصحة  
تقدمة النمو ضـغطاً ال مـربر لـه علـى البلـدان الناميـة ألخـذ تعهـدات مبوجـب الطريقـة                       املالدول  

 .دان النامية الناشئة عن احلق يف الصحةالرابعة مبا ال يتفق والتزامات البل
رابعاً؛ واستناداً إىل توافر املوارد، يتعني أن تقدم الـدول املعونـة إىل البلـدان الناميـة مـن                    - ٦٤

سـيما ألولئـك الـذين يعيـشون         أجل تيسري الوصول إىل املرافق والسلع واخلـدمات الـصحية، ال          
اسـات املعونـة الـدعم للمـوارد البـشرية يف           وينبغـي أن تـشمل سي     . يف فقر وللجماعات احملرومـة    

 . قطاع الصحة
 أن تقـوم البلـدان املتقدمـة    املخادعـة ومع ذلك، فإن النقطـة الرئيـسية هـي إن مـن بـاب        - ٦٥

ــدمي   ـــة  النمــو بتق ــة اخلارجي ــة اإلمنائي ــساعدة     املعون ــن امل ــدين واألشــكال األخــرى م  وختفيــف ال
لوقت الذي تقوم فيه بتعيني الفنيني الـصحيني الـذين          والتعاون الدوليني للبلدان النامية يف نفس ا      

فمـا احلكمـة إذن مـن أن    . تدربوا على نفقة بلدان املنشأ النامية اليت هي يف أمس احلاجـة إلـيهم            
 متنح بيد وتأخذ بأخرى؟

 
 املساءلة )ج(  

تعمــل حقــوق اإلنــسان الدوليــة علــى متكــني األفــراد واتمعــات عــن طريــق مــنحهم      - ٦٦
ومثـة اعتبـار حاسـم يف هـذا الـشأن           .  مقترنة بفرض التزامات قانونية على اآلخـرين       استحقاقات

ا نظــام للمــساءلة، ميكــن أن  فمــا مل يــدعمه:  املــساءلةوهــو أن احلقــوق وااللتزامــات تــستدعي 
 علـى   - أو احلـق يف الـصحة        -وعليـه، يـشدد ـج حقـوق اإلنـسان           . ة خادعـ  زينـة تصبح جمرد   

 .سلوكهمل كل أصحاب الواجبات عن االلتزامات، ويتطلب أن يساء
ــاً مــا تــستعمل كلمــة  و - ٦٧ إال أن هــذا الفهــم . )٤٢( لــتعين اللــوم والعقــاب “مــساءلة”غالب

فآليـــة املـــساءلة عـــن احلـــق يف الـــصحة حتـــدد أي الـــسياسات . الـــضيق للكلمـــة حمـــدود للغايـــة
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 حتـسني   واملؤسسات الصحية يـسري علـى مـا يـرام وأيهـا ال يفعـل، وحتـدد أسـباب ذلـك ـدف                      
وجيدر بأداة املساءلة تلك أن تكون فعالـة وشـفافة وأن يـسهل اللجـوء     . إعمال احلق يف الصحة  

 . )٤٣(إليها
 املهارات، هناك حاجة آلليات املساءلة الوطنية والدوليـة فيمـا يتعلـق             نـزوحويف سياق    - ٦٨

فعلـى سـبيل    . لفـة بالوفاء بالتزامـات خمتلـف العناصـر الفاعلـة فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان املخت                 
املثال، ينبغي أن ترصـد اآلليـات الوطنيـة حقـوق اإلنـسان اخلاصـة بـالفنيني الـصحيني يف بلـدان                      

ويف بلدان املقصد، يتعني أن ترصد اآلليات الوطنية حقوق اإلنـسان اخلاصـة بـالفنيني               . همئمنش
اهليئـات  ومنـها   وكذلك ينبغي أن تقوم آليات املـساءلة الدوليـة،          . الصحيني مبن فيهم املهاجرين   

 . ، بالنظر يف حقوق اإلنسان للفنيني الصحيني يف بلدان املنشأ واملقصداملنشأة مبعاهدات
ومع ذلك، فإن آليات املساءلة الوطنية والدولية هذه يتعني أال تشمل حقـوق اإلنـسان                - ٦٩

 املهــارات علــى الــنظمنـــزوح للفنــيني الــصحيني فحــسب، بــل ينبغــي أن تنظــر كــذلك يف تــأثري 
 ذوي املهـارات    نـزوح وبعبـارة أخـرى، يـتعني أن تنظـر اآلليـات يف تـأثري               . الصحية ذات الـصلة   

ومـن  . على متتع األفراد واتمعات باحلق يف الصحة يف بلدان املنـشأ واملقـصد علـى حـد سـواء       
 املهـارات، مبـا يف ذلـك        لنــزوح الضروري وضع مؤشرات ومعايري لرصد أبعاد احلق يف الصحة          

ولالطالع على ج املقرر اخلاص فيما يتعلق ذه القـضية،          . (لدان املنشأ واملقصد  ليات ب ومسؤ
 ).A/59/422 وA/58/427انظر 
فهناك تصور راسـخ لـدى البلـدان الناميـة بـأن            . وهنا، مثة نقطة تستدعى التأكيد عليها      - ٧٠

تقدمـة النمـو مـن    ترتيبات املساءلة غري متوازنة وتنطبـق باألسـاس عليهـا، فيمـا تفلـت البلـدان امل       
املــساءلة عنــدما ال تفــي بتعهــداا والتزاماــا الدوليــة الــيت تعــد ذات أمهيــة خاصــة للبلــدان           

 .)٤٤(النامية
وال شــك يف أن آليــات املــساءلة الوطنيــة والدوليــة تظــل ضــعيفة فيمــا يتعلــق مبــسؤولية   - ٧١

سبيل املثال، هناك القليـل مـن       فعلى  . البلدان املتقدمة النمو يف جمال املساعدة والتعاون الدوليني       
الــيت تــويل االهتمــام املالئــم لتــأثري سياســات البلــدان ) إن وجــدت(اآلليــات الوطنيــة أو الدوليــة 

. املتقدمة النمو على هجرة ذوي املهارات وتأثريها على التمتع باحلق يف الـصحة ببلـدان املنـشأ                
ليــات مــساءلة فعالــة وشــفافة وهــذه احلالــة الراهنــة غــري مقبولــة ألن حقــوق اإلنــسان تتطلــب آ 

 .وميسرة فيما يتعلق مبسؤوليات مجيع العناصر الفاعلة يف جمال حقوق اإلنسان
ويف االستنتاج الوارد هلذا الفصل قدم املقرر اخلاص مقترحـاً معقـوالً يتمثـل يف مكتـب        - ٧٢

ايـة احلـق   وطين لرصد التعاون الدويل يف جمال الصحة، وذلك ملعاجلة هـذه الثغـرة يف تعزيـز ومح                
 .يف الصحة
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 بعض املبادئ التوجيهية - واو 
، وهي منظمة غري حكومية، مـؤخراً       “منظمة األطباء املناصرون حلقوق اإلنسان    ” قامت   -٧٣

بنـاء  : هجـرة ذوي الكفـاءة  خطـة عمـل ملنـع    :  املهـارات، بعنـوان  نــزوح بنشر وثيقة بيضاء عـن   
لــنص عبــارة عــن خطــة عمــل مفــصلة  واجلــزء األكــرب مــن ا. )٤٥(نظــم صــحية عادلــة يف أفريقيــا

وتوجه خطة العمل هذه جمموعة من املبـادئ الـيت تعكـس            .  املهارات من أفريقيا   نـزوحملواجهة  
وتعليـق عنـها    وحيث أن هذه املبادئ التوجيهية       .)٤٦(“قانون حقوق اإلنسان وشواغل عملية    ”

 .فقرة التاليةواستنسخ هذا املوجز يف ال. طويلة، قدم املؤلفون موجزاً للمبادئكانت 
.  املهـارات  املتعلقـة بـنــزوح    املناقـشة    يفتقدم املبادئ التوجيهية مسامهة مثرية لالهتمـام         - ٧٤

فعلى سـبيل املثـال،     (ويرى املقرر اخلاص أنه على الرغم من أن املبادئ ليست ائية وال شاملة              
عــاملني يف جمــال ك الــدور اهلــام للللة، وكــذءميكــن تعزيزهــا بــإدراج مبــادئ عــن الرصــد واملــسا

منظمـة  ”وفيما يلـي املبـادئ الـيت حـددا          . )٤٧(، فهي تستحق اهتماماً متعمقاً    )الصحة اتمعية 
 :“ن حلقوق اإلنسانياألطباء املناصر

 املهـارات هـي إصـالح الـنظم الـصحية مـن             لنــزوح جيب أن تكـون االسـتجابة األوليـة          • 
نطــاق للحــق يف الــصحة وحلقــوق واســعة الالالدرجــة الثانيــة الــيت تعكــس االنتــهاكات  

 .أخرى

جيب أن تتضمن االستجابة متويالً متزايـداً بـصورة كـبرية لقطـاع الـصحة مـن املـصادر                    • 
 .الداخلية والدولية، مبا يف ذلك ختفيف الدين

ــل يف       •  ــاً املتمث ــشمل االســتجابة هلجــرة ذوي املهــارات اجلهــد األوســع نطاق جيــب أن ت
فنيني الصحيني داخـل البلـدان، مبـا يف ذلـك الـنقص احلـاد          معاجلة التوزيع غري العادل لل    

 .يف املناطق الريفية على وجه اخلصوص
 .عوض الدول الغنية البلدان املنخفضة الدخل عن هجرة فنييها الصحيني إليهات • 
يــتم إجيــاد حلــول حمليــة لــرتوح املهــارات علــى أن يــشارك يف إجيادهــا ممثلــون عــن            • 

 . ة، والعاملون يف الرعاية الصحية، واتمع املديناتمعات احمللية الفقري
ــشرية        •  ــوارد الب ــسخري امل ــسياسات ســليمة لت ــهوض ب ــة للن ــساعدة األجنبي ــتم تنظــيم امل ي

 . ألغراض الصحة ويئة الظروف املساعدة على انتهاج تلك السياسات
ية يــتم احتــرام حقــوق الفنــيني الــصحيني ورغبتــهم يف الــسعي مــن أجــل ظــروف معيــش • 

أفــضل مبــا يراعــي الــصعوبات والــضغوطات الناشــئة عــن األزمــة املــستجدة يف قطــاع     
 .الصحة العامة يف كامل أحناء العامل
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ــع بوجــه خــاص عــن         •  ــف ومتتن ــة يف إجــراءات التوظي ــادئ األخالقي ــدان باملب ــزم البل تلت
 .توظيف مرشحني من البلدان النامية دون اتفاق معها

دخل علـى أن تعـاجل بنفـسها مـشكلة نقـص عـدد املتخـرجني                تعمل البلـدان املرتفعـة الـ       • 
 . فيها من الفنيني الصحيني وتعمل على االحتفاظ م

 .تكون تدابري النهوض بسياسات االقتصاد الكلي متسقة مع حقوق اإلنسان • 
ــاظ        •  ــادة االحتف ــصحيني إىل جانــب زي ــيني ال ــدريب عــدد آخــر مــن الفن ــتم تعــيني وت ي

 .وي املهاراتبالعمال الصحيني من ذ
 .متنح األولوية إىل بناء القدرات يف جمال إدارة املوارد البشرية يف قطاع الصحة • 
يفسح اال أمام شتات فنيي الصحة القادمني من البلدان النامية للمسامهة بقدر كـبري               • 

 .يف الرعاية الصحية يف بلدام
 

 اخلالصة - زاي 
عديـد مـن احللـول املعروضـة يف سـياق الـسياسات        هناك على حنو مـا ذكـر مـن قبـل، ال            - ٧٥

العامة للتصدي لآلثار السلبية لـرتوح املهـارات ومـن بـني تلـك احللـول تعزيـز نظـم الـصحة يف                       
غـري أن ضـيق     . البلدان األصلية، وقيام بلدان املقصد بتعزيز قاعدة مواردها البشرية املدربة حمليا          

 . عرضها مجيعا بالتفصيل يف هذا الفصلاال،  لألسف ال يسمح للمقرر اخلاص أن يست
 كمـا ظـل املقـرر    -رتوح املهارات تعميم حقوق اإلنسان يف مجيع السياسات املتعلقة ب     - ٧٦

اخلاص يؤكـده باسـتمرار منـذ تقريـره األول إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان، ينبغـي تعمـيم احلـق يف                        
ختــاذ قــرارات يف هــذا  يف أي عمليــة وطنيــة أو دوليــة ال- وحقــوق إنــسانية أخــرى -الــصحة 
ــشأن ــة،        . ال ــة، ومتين ــصبح فعال ــرب إىل أن ت ــسان هــي أق ــوق اإلن ــا حق ــيت متليه ــسياسات ال فال

وال بـد إذن مـن تعمـيم حقـوق اإلنـسان            . ومنصفة، وشاملة،  وجمدية للذين يعيـشون يف الفقـر         
. يف مجيع سياسات قطاع الـصحة مبـا فيهـا تلـك الـسياسات الـيت هلـا ضـلع يف نـزوح املهـارات                         

سيساعد على التصدي لآلثار السلبية هلذا الرتيف، االهتمام حبق األفراد واتمعات احملليـة              مماو
 .يف البلدان النامية يف الصحة، و االهتمام كذلك حبقوق اإلنسان للفنيني الصحيني

 مـن بـني احللـول احليويـة املعروضـة ملـشكلة             - تعزيز النظم الصحية يف البلدان األصـلية       - ٧٧
ــزوح امل ــدان األصــلية         ن ــصحية يف البل ــنظم ال ــز ال ــصحة، تعزي ــع احلــق يف ال ــسقة م ــارات واملت ه
وينبغي إيالء أولوية عليا للموارد البشرية يف قطاع الـصحة لبلـدان األصـلية للفنـيني                . )٤٨(النامية

الصحيني، مبـا يف ذلـك حتـسني الـشروط، والظـروف، والتطـوير املهـين، والتخطـيط، واإلدارة،                   
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ومثة حاجة إىل مزيد من الفنيني الصحيني، األمر الـذي          . العمل يف املناطق الريفية   واحلوافز على   
وجيـب تعزيـز الـنظم الـصحية املتكاملـة القائمـة علـى مـستوى             . يتطلب موارد أخـرى لتدريبـهم     

املقاطعات وحتسني هياكلها األساسية، وجيب توسـيع الـدور الـذي يقـوم بـه العـاملون يف جمـال                   
أمــا شــؤون اإلدارة مبــا يف ذلــك إشــراك اجلمهــور وإثبــات فعاليــة .  احملليــةالــصحة يف اتمعــات

وليتـسىن تعزيـز الـنظم الـصحية يف البلـدان الناميـة،             . عمل قطاع الصحة، فيتطلبان عنايـة جديـة       
هناك دور ال غىن عنه يتعني على املاحنني وشركاء التنمية االضطالع به على حنو ما هـو متوقـع       

ــة عد  ــات دولي ــدمي        يف التزام ــسان يف تق ــوق اإلن ــى حق ــة عل ــسؤولية القائم ــها امل ــن بين ــدة، وم ي
 .املساعدة الدولية والتعاون الدويل

، ووزارة ١٩٩٩منــذ عــام . )٤٩(التــزام بلــدان املقــصد باملبــادئ األخالقيــة يف التوظيــف - ٧٨
 ظيفالــصحة يف اململكــة املتحــدة تقــوم تــدرجييا بتعزيــز مدونــة لقواعــد الــسلوك املتعلقــة بــالتو   

فقد وضـعت عـدة منظمـات مهنيـة دوليـة مـدونات لقواعـد               . )٥٠(الدويل لفنيي الرعاية الصحية   
وحـسب علـم املقـرر اخلـاص، فـإن اململكـة املتحـدة ذهبـت         . )٥١(التوظيف املراعي لألخالقيات 

. إىل أبعد مما ذهب إليه أي بلد آخر متقدم النمو يف حماوالـا تنفيـذ مدونـة للقواعـد األخالقيـة         
ــ صاحل احلكومــة أن املدونــة تــسلم بــاألثر الــسليب لتوظيفهــا الفعلــي لفنــيني دربــوا يف    وحيــسب ل

 .بلدام األصلية النامية ويعملون فيها، وحتاول معاجلة هذا األمر

وتنص املدونة علـى أن قـسم الـصحة الوطنيـة يف اململكـة املتحـدة ال جيـوز لـه توظيـف                - ٧٩
ن مثـة اتفـاق بـني احلكـومتني يـسمح بتوظيـف فنـيني        فنيني صحيني من البلدان الناميـة مـا مل يكـ          

وتؤكد املدونة حقوق العمـل كحـق العـاملني الـصحيني القـادمني مـن               . صحيني من البلد املعين   
 .أقاليم ما وراء البحار يف تلقي معاملة جمردة من أي متييز ضدهم

قـوق  وقد فشلت هـذه املدونـة بـالرغم مـن أـا تـشكل مبـادرة حممـودة مـن منظـور ح                       - ٨٠
ويــرى بعــض . فهــي تفتقــر مــثال إىل آليــة رصــد مــستقلة وال تغطــي القطــاع اخلــاص  . اإلنــسان

ــز القــائم علــى أســاس العــرق ألــا        املعلقــني أــا تكــرس بــصورة غــري مباشــرة نوعــا مــن التمي
واألمـر احلاسـم أن     . )٥٢(تستهدف أساسا الفنيني الصحيني من أفريقيا ومنطقـة البحـر الكـارييب           

علــى وجــود أثــر متواصــل للمدونــة علــى معــدل عــدد الفنــيني الــصحيني الــذين مت   األدلــة قليلــة 
 .)٥٣(توظيفهم القادمني من بلدان تشكوا نقصا يف عدد املوظفني

ويرى املقرر اخلاص، أن لسياسات التوظيف ومـدونات الـسلوك املراعيـة لألخالقيـات               - ٨١
ي حل مناسب وجيب االستعاضـة      واحلقوق دورا يف احلد من نزوح املهارات ولكنها ال تقدم أ          

 .عنها بتدابري أخرى منها ما يعزز النظم الصحية يف البلدان األصلية النامية
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 يترتب على هجرة الفنيني الصحيني من البلدان الناميـة الـيت تـشكو عجـزا                - التعويض - ٨٢
ا بلـدام   ة تتكبـده  ظـ يف املوظفني إىل البلدان املتقدمة النمـو، تكـاليف اقتـصادية واجتماعيـة باه             

وهي إعانة شـاذة ألـا تنبـع مـن        . “إعانة”وتسمى هذه العملية يف لغة أهل االقتصاد        . األصلية
البلدان الفقرية إىل البلدان الغنية مما يزيد من تفاقم التفاوتات العامليـة يف جمـال الرعايـة واحلمايـة               

 “ة غـري عادلـة    إعانـ ” و   “انـة شـاذة   إع”طلقـوا عليهـا عـدة أمسـاء فهـي تـسمى             وهـم أ  . الصحية
 .)٥٤(“معونة أجنبية عكسية” و

وباإلضافة إىل استحالة الدفاع أخالقيا عـن هـذه الرتيـف ملـوارد الفقـراء حنـو األغنيـاء،                 - ٨٣
يتسق هذا األمر مع مسؤولية إعمال حقوق اإلنسان الكامنـة يف املـساعدة الدوليـة والتعـاون              ال

مـات دوليـة أخـرى مـن بينـها إعـالن األلفيـة              التعاون الدويل وهي مسؤولية تكمن أيضا يف التزا       
وهنـاك حجـة دامغـة      ). ٦٥-٥٩نظـر الفقـرات     ا) (شراكة دولية مـن أجـل التنميـة        (٨واهلدف  

مؤداها أنه ينبغي تدارك هذه اإلعانـة الـشاذة بـدفع تعويـضات، أو رد حقـوق، أو جـرب أضـرار                      
هـا مـن قـدرا علـى الوفـاء      لفائدة تلـك البلـدان األصـلية الناميـة الـيت يقلـص نـزوح املهـارات في         

 .بالتزاماا بإعمال احلق يف الصحة اليت هي مدينة به ملواطنيها

وتــثري الــدعوة إىل تقــدمي تعويــضات عــددا مــن االعتراضــات والتحــديات الــيت تــستحق  - ٨٤
غــري أن مــن األرجــح أال تتعــذر معاجلتــها لــو تــوفر االلتــزام الــسياسي   . التوقــف أمامهــا طــويال

ويضات ميكن تسديدها يف صندوق للتعويضات تتم إدارته واالستفادة منـه علـى             فالتع. الصادق
النحو املناسب لقضاء مقاصد تتفق عليها مجيع األطـراف، كـأن يـسخر الـصندوق مـثال لـدعم                   

 .املوظفني الصحيني الذين ميكثون يف بلدهم أو يعودون إليه

لعطـف يف وضـع سياسـات       ويوصي املقرر اخلاص بشدة بضرورة النظـر جبديـة وبعـني ا            - ٨٥
 .بشأن تقدمي التعويضات كلما أصبح نزيف األدمغة عبارة عن إعانة شاذة

 ينبغـي لكـل بلـد مـن         -إنشاء مكاتب وطنيـة لرصـد التعـاون الـدويل يف جمـال الـصحة                 - ٨٦
البلدان النامية أن ينشئ مكتبا وطنيا مستقال لرصد أثر سياسات احلكومات على التمتع بـاحلق               

 البلـدان الناميـة وأن يقـوم هـذا املكتـب مقـام مكتـب أمـني للمظـامل يقـدم تقريـرا                        يف الصحة يف  
وينبغي مده بـسلطة فـتح وإجـراء التحقيقـات ورصـد مـدى وفـاء            . سنويا إىل اجلمعية التشريعية   

وممــا يعقــد كــال مــن . احلكومــات بااللتزامــات والتعهــدات الدوليــة املقطوعــة يف جمــال الــصحة 
ملسؤولية عن هذه االلتزامات الصحية الدولية غالبا ما تكون مشتتة بـني            التنسيق واملساءلة، أن ا   

 .)٥٥( الصحة، واملالية، واخلارجية، والتجارة، والتنمية الدولية وما إىل ذلك-عدة وزارات 

ومتثــل مــسألة نــزوح املهــارات إحــدى املــسائل الــصحية الــيت يــتعني علــى املكتــب            - ٨٧
 جمموعـة مـن البيانـات املوثوقـة بـشأن هـذا الرتيـف ولـذا،                 وهناك يف العديد من البلدان    .رصدها
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. ســيكون مــن بــني املهــام املنوطــة باملكتــب، التأكــد مــن أن احلكومــة جتمــع البيانــات الالزمــة    
ــزوح        ــة حجــم ن ــا ألمــني مظــامل وســيطرح أســئلة ملعرف ــو كــان مكتب وســيعمل املكتــب كمــا ل

ان األصـلية، والـسبل املمكنـة لتنقـيح     املهارات، واألثر املترتب عن الـسياسات وخباصـة يف البلـد    
الــسياسات الوطنيــة مبــا جيعلــها تتــسق مــع املــسؤوليات الواقعــة علــى احلكومــة يف جمــال حقــوق  

ومـن شـأن    . اإلنسان مبا يف ذلك تـسخري املـساعدة الدوليـة والتعـاون الـدويل ألغـراض الـصحة                 
 .انية الفرعيةهذه األسئلة أن تكمل وتعزز آليات املساءلة القائمة كاللجان الربمل

وميكن للمكتب أيضا أن يكون مبثابة جهة ترصد املـدونات الوطنيـة لقواعـد التوظيـف         - ٨٨
املراعي لألخالقيات كاملدونة اليت اعتمدها قسم الـصحة الوطنيـة يف اململكـة املتحـدة، وترصـد                 
كـــذلك تكييـــف قواعـــد مـــدونات دوليـــة أخـــرى يف النـــصوص التـــشريعية الوطنيـــة كمدونـــة  

ات اخلاصة بالتعيينات الدولية لعمال الصحة اليت اعتمدا األمانة العامـة للكمنولـث يف              املمارس
 .٢٠٠٣عام 
تتطلــب املــشكلة الــشائكة املتعلقــة بــاهلجرة الدوليــة للفنــيني        . احلــل املتعــدد األبعــاد    - ٨٩

ذلـك أن اإلملــام مبــشكلة  . الـصحيني حــال متعـدد األبعــاد يـشري هــذا الفــصل إىل بعـض عناصــره    
ف املهارات يتطلب النظر إليهـا يف سـياق التفاوتـات املـثرية لالنزعـاج الـيت أصـبحت قائمـة                     نزي

 .بني مستويات الرعاية الصحية واحلماية الصحية يف العامل املعاصر
 

 خامتة - خامسا 
كان الدور احليوي للفنيني الصحيني يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مبا فيها احلـق         - ٩٠

ويــساعد تثقيــف .حاضــرا علــى الــدوام يف مجيــع أجــزاء هــذا التقريــر  يف الــصحة موضــوعا 
. الفنيني الصحيني يف جمال حقوق اإلنسان على أن يدافعوا عن حقوق مرضاهم وحقوقهم            

ومما يقوض التمتع باحلق يف الصحة يف البلدان األصلية للفنيني الصحيني ويعمق من فجـوة               
مـن الفنـيني الـصحيني املـدربني إىل البلـدان           التفاوتات الصحية عامليا، نزوح هذه املهـارات        

ولـن تتحقـق   .املتقدمة النمو اليت توظفهم على حساب بلدام اليت هي حباجة شديدة إليهم      
األهداف اإلمنائية لأللفية إال مىت مت إنشاء نظم صحية جيدة فعالة وشاملة، وقد بات لزاما               

حيني مبا يف ذلك هجـرم املـسترتفة        النظر على سبيل األولوية العاجلة يف حالة الفنيني الص        
 .للمهارات
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 احلواشي 
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           ١٢مـن املـادة     ) ب) (٢(على سبيل املثال، انظر املادة الفرعيـة         )١( 

 . من اتفاقية حقوق الطفل٢٤من املادة ) ج (٢واالجتماعية والثقافية واملادة 
 وبعثتـــه إىل رومانيــــا  (E/CN.4/2005/51/Add.3)قــــرر اخلـــاص عـــن بعثتــــه إىل بـــريو    انظـــر، مـــثال، تقـــارير امل    )٢( 

(E/CN.4/2005/51/Add.4). 
 Commonwealth Medical Trust (Commat), A Training Manual of Ethical and Human Rights Standardsانظر  )٣( 

for Health Care Professionals, 1999.. 
بإدراج األخالقيات وحقوق اإلنسان الطبية يف مناهج مـدارس الطـب يف مجيـع أحنـاء العـامل الـذي             القرار املتعلق    )٤( 

أكتـوبر  / األولتـشرين (للجمعية الطبية العاملية يف اجتماعها الـسنوي احلـادي واخلمـسني             العامة   اجلمعيةاعتمدته  
١٩٩٩.( 

 .http://www.icn.ch/pshumrights.htm انظر )٥( 
 ).و (٣١بشأن املرأة والصحة، الفقرة ) ١٩٩٩ (٢٤على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم جلنة القضاء  )٦( 
 Johannes Wier Foundation, Health and؛ و )٣(، مرجع سبقت اإلشارة إليه يف احلاشية Commat، مثال، انظر )٧( 

Human Rights: A Course for Doctors, Nurses, and Paramedics (in Training), 1996; J. Asher, The Right to 

Health: A Resource Manual for NGOs, Commat/AAAS, 2004; Norwegian Medical Association, Doctors 

working in Prisons: Human Rights and Ethical Dilemmas, A Course for Prison Doctors (http://lupin-

nma.net); Physicians for Human Rights-UK, Medicine and Human Rights Study Module 

http://phruk.shared-inter.net/module/index.php)( . األكادمييات الدولية حلقوق ”والحظ أيضا الدراسة املعنونة
ياة، وهي دراسة نظمها االحتاد الـدويل ملنظمـات الـصحة وحقـوق اإلنـسان               اإلنسان اليت تركز على احلق يف احل      

، والدراسة السنوية املكثفة املتعلقة بالصحة وحقـوق اإلنـسان الـيت    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤وجهات أخرى، يف عامي  
 .للصحة وحقوق اإلنسان التابع جلامعة هارفارد وجهات أخرى“  زافيري باغنود-فرانسوا ”نظمها مركز 

 British Medical Association (BMA), The Medical Profession and Human Rights: Handbook for a رانظـ  )٨( 

Changing Agenda, BMA/Zed Books, 2001, p. 490. 
أجريــت علـى نـزوح املهــارات وبعـض البلــدان    مــن حبـوث  املقـرر اخلــاص يف هـذا التقريــر بوجـه خـاص     فاد اسـت  )٩( 

غـري أنـه يـشدد علـى أن        . جنوب الصحراء الكربى واململكة املتحدة والواليات املتحدة      واملناطق، خاصة أفريقيا    
 .نزوح املهارات مشكلة عاملية وال ينحصر يف هذه املناطق والبلدان األصلية وبلدان املهجر

إطـار  :  مـن بـني الفنـيني الـصحيني مـن العـامل النـامي              “نزوح املهارات ”هنري،  . ماكينتوش ول . مينساه وم . ك )١٠( 
 .٥، ص ٢٠٠٥، سنة )Medact(لصياغة السياسات العامة، ميداكت 

 .حتد للنظم الصحية يف البلدان النامية: ، اهلجرة الدولية ملوظفي الصحةWHA58.17 وWHA57.19القراران  )١١( 
ــة، ا . ســتلويل، الفنيــون الــصحيون واهلجــرة . ب آدمــز و. انظــر مــثال أو )١٢(  ، ٨لــد نــشرة منظمــة الــصحة العاملي

التغلب على األزمـة،  : تشني وآخرون، املوارد البشرية من أجل الصحة. ؛ ول ٥٦٠، ص   ٢٠٠٤أغسطس  /آب
؛ و الــشبكة ١٩٩٠-١٩٨٤، الــصفحات ٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٧، ٣٦٤، الــد The Lancetجملــة 

صحية وميداكت، موظفـو  ، ائتمان النظم ال)EQUINET(املعنية باإلنصاف يف جمال الصحة يف اجلنوب األفريقي        
؛ ومبـادرة الـتعلم املـشتركة،       ٢٠٠٣مواجهة سوء التوزيـع ونـزوح األدمغـة، سـنة           : الصحة يف اجلنوب األفريقي   

؛ ١٠؛ ومينـساه، املرجـع الـسابق يف احلاشـية          ٢٠٠٤التغلب على األزمة، سنة     : املوارد البشرية من أجل الصحة    
بناء نظم صـحية عادلـة   :  عمل للحيلولة دون نزوح األدمغة، خطة“األطباء املناصرون حلقوق اإلنسان  ”منظمة  

http://phruk.shared-inter.net/module/index.php)


A/60/348  
 

05-48675 29 
 

هــل ســتحمي : مــارتينو، التوظيــف الــدويل األخالقــي للفنــيني الــصحيني. ويليــتس وت .؛ وأ٢٠٠٤يف أفريقيــا، 
غـوردن، اهلجـرة الدوليـة      . م بوينو دي مـسكيتا و    . ؛ وج ٢٠٠٤قواعد السلوك النظم الصحية بالبلدان النامية؟       

؛ ومنظمـة الـصحة العامليـة، اهلجـرة         ٢٠٠٥حتليـل حلقـوق اإلنـسان، ميـداكت، سـنة           : ع الصحة للعاملني يف قطا  
 .٢٠٠٣الدولية، الصحة وحقوق اإلنسان، 

املوظفـون الطبيـون يغـادرون متـوجهني إىل      ”انظـر أيـضا     . “األطباء املناصرون حلقـوق اإلنـسان     ”برعاية منظمة    )١٣( 
 .٢٠٠٥ مايو /أيار ٢٧، The Independent، جريدة “يف أزمةالغرب، تاركني اخلدمات الصحية يف أفريقيا 

يوليـه  /متـوز  ٨، غلن ايغلز، اسكتلندا، “)فرصة تارخيية: أفريقيا(بيان بشأن أفريقيا ”مؤمتر قمة جمموعة الثمانية،   )١٤( 
٢٠٠٥. 

اعتمـد حتليـل مـشابه      و. .vii، ص   ١٢، املرجع الـسابق يف احلاشـية        “األطباء املناصرون حلقوق اإلنسان   ”منظمة   )١٥( 
مــن صــاحب : مــن جانــب فرقــة عمــل مــشروع األلفيــة للتنميــة املعنيــة بــصحة الطفــل واألم، الــوارد يف التقريــر  

 .١٢٣-١٢٠النفوذ؟، الصفحات 
 .١٩٨٥، ص ١٢تشني وآخرون، املرجع السابق يف احلاشية  )١٦( 
 .املرجع نفسه )١٧( 
االطالع عليه هنا عن نزوح املهـارات مـن زاويـة حقـوق اإلنـسان،      لالطالع على دراسة أكثر تفصيال مما ميكن         )١٨( 

 ومنظمـة  “األطباء املناصـرون حلقـوق اإلنـسان      ”انظر على وجه اخلصوص بوينو دي مسكيتا وغوردن، منظمة          
 .١٢الصحة العاملية، املرجع السابق يف احلاشية 

 .١٢مبادرة التعلم املشتركة، املرجع السابق يف احلاشية  )١٩( 
اإليدز، اإلنصاف وموظفو قطاع الصحة يف اجلنوب       /كمب، فريوس نقص املناعة البشرية    . آيتكن وج . م -.ج )٢٠( 

محلــة أوكــسفورد  و) EQUINET(األفريقــي، الــشبكة املعنيــة باإلنــصاف يف جمــال الــصحة يف اجلنــوب األفريقــي 
 .٢٠، ص٢٠٠٣، )Oxfam(للتحرر من اجلوع 

 /http://globalatlas.who.intعــــــن منظمــــــة الــــــصحة العامليــــــة،   أطلــــــس الــــــصحة العامليــــــة الــــــصادر     )٢١( 

globalatlas/DataQuery/default.asp . ٢٠٠٤البيانات خاصة بسنة. 
 .١٢حلاشية ، املرجع السابق يف ا“األطباء املناصرون حلقوق اإلنسان”منظمة  )٢٢( 
 .١٢تشني وآخرون، املرجع السابق يف احلاشية  )٢٣( 
 .١٢مبادرة التعلم املشتركة، املرجع السابق يف احلاشية  )٢٤( 
 ١٤احلكومــة تــستيقظ علــى فــرار مــوظفي الــصحة، الــشبكة اإلقليميــة املتكاملــة للمعلومــات،  : جنــوب أفريقيــا )٢٥( 

 .٢٠٠٢مايو /أيار
 .١٢، املرجع السابق يف احلاشية “ناصرون حلقوق اإلنساناألطباء امل”منظمة  )٢٦( 
 .١٢دي مسكيتا وغوردن، املرجع السابق يف احلاشية بونيو  )٢٧( 
الــدور احملــوري : نقــص يف الفنــيني الــصحيني مــن أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى  ”إســتوود وآخــرون، . ج )٢٨( 

 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٨، ٩٤٧٤د ، العد٣٦٥، الد The Lancet، جملة “للمملكة املتحدة
 .١٢مبادرة التعلم املشتركة، املرجع السابق يف احلاشية  )٢٩( 

http://globalatlas.who.int/ globalatlas/DataQuery/default.asp
http://globalatlas.who.int/ globalatlas/DataQuery/default.asp
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؛ ووزارة الـصحة  ٢٠٠٥فربايـر  / شـباط ٣، USA Today جملة ،“سوء تقدير طيب حيدث نقصا يف األطباء”انظر  )٣٠( 
ب املهن الصحية، املركز الـوطين      واخلدمات اإلنسانية بالواليات املتحدة، إدارة املوارد واخلدمات الصحية، مكت        

-٢٠٠٠: لتحليل القوة العاملة يف قطاع الصحة، توقعات العرض والطلب والنقص يف املمرضات املرخص هلن           
٢٠٠٢، ٢٠٢٠. 

سبيل مـن سـبل العمـل، ورقـة معلومـات أساسـية مقدمـة               : معاجلة أزمة القوة العاملة يف قطاع الصحة يف أفريقيا         )٣١( 
 كــانون ٣-٢ الرفيــع املــستوى بــشأن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتــصلة بالــصحة، أبوجــا،  أثنــاء املنتــدى الثــاين

 .٢٠٠٤ديسمرب /األول
 .١٠مينساه وماكينتوش وهنري، املرجع السابق يف احلاشية  )٣٢( 
 .١٢، املرجع السابق يف احلاشية “األطباء املناصرون حلقوق اإلنسان”منظمة  )٣٣( 
.  أن الطبعة الرابعة لالتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات يهدف إىل تيـسري اهلجـرة املؤقتـة   جتدر اإلشارة إىل   )٣٤( 

 .٢٨إستوود وآخرون، املرجع السابق يف احلاشية 
يف موضـعه أدنـاه مـا عـدا التمييـز، الـذي أدمـج يف الـنص                  مـستقال   كل من هذه الـسمات العامـة األساسـية ورد            )٣٥( 

 .بأكمله
 .١٢الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة العهد  )٣٦( 

)٣٧( “Abused, Threatened and Trapped: Britain’s Foreign ‘Slave Nurses’”, The Guardian, 29 May 2001; 

Foreign Doctors, BBC News Online, UK edition, 8 September 2004. 
)٣٨( K. Decker, Overseas Doctors: Past and Present, in Racism in Medicine: An Agenda for Change, N.Coker 

(ed.) King'd Fund 2001; D. Singh, "Racism Rife in the Medical Profession, BMA Report Says", British 

Medical Journal, Vol 326, 28 June 2003, p 1418. 
)٣٩(  Constitutional Court of South Africa, Case CCT 8/02, decided 5 July 2002 
)٤٠( See for example the United Kingdom Department of Health, Code of Practice for the International 

Recruitment of Health Professionals, 2004; see paras 78-80 below for a discussion of the Code. 
 .١٤ من التعليق العام رقم ٣٩، الفقرة قتصادية واالجتماعية والثقافيةجلنة احلقوق اال )٤١(
)٤٢(  See L. P. Freedman, “Human Rights, constructive accountability and maternal mortality in the Dominican 

Republic: a commentary”, International Journal of Gynaecology and Obstetrics, vol. 82, 2003, pp. 111-

114. 
يتعني أن توضح أداة املساءلة من املسؤول وما هي مسؤوليته، وما إذا كان قد نفذها أم ال؛ فإن مل يكن، فعلـى                    )٤٣(

ــرة القادمــة     ــشكل الــصحيح يف امل ــذها بال ــة ضــمان تنفي ــستطلع الــسبب بغي ــد  . األداة أن ت ولالطــالع علــى املزي
 .A/59/422 من الوثيقة  ٣٨قرة يتعلق باملساءلة، انظر الف فيما

 يف إطـار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          ٨هـل الغايـة     ”برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مكتـب الـسياسات اإلمنائيـة،            )٤٤(
مـالوترا  . فانـدمنورتل، و ك   .  إعـداد ج   “متضي على املسار الصحيح كاتفاق عاملي مـن أجـل التنميـة اإلنـسانية؟             

 .٢٠٠٣أي ليم . ج و
 .١٢، مرجع سبق ذكره يف املالحظة “منظمة األطباء املناصرون حلقوق اإلنسان” )٤٥(
 .٢٩املرجع نفسه، صفحة  )٤٦(
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 “نــزوح املهـارات  ” إىل “نــزوح األدمغـة  ”امتنع املقـرر اخلـاص عـن تنقـيح املبـادئ التوجيهيـة فيمـا عـدا تغـيري                )٤٧(
 .يقيا ليشمل مجيع البلدان الناميةوتوسيع نطاق املبدأ التوجيهي األخري إىل ما خارج أفر

 )٤٨( Who’s Got the Power?; PHR and Bueno de Mesquita and Gordon, op. cit. at note 12. 
 )٤٩( Willets and Martineau, op. cit. at note 12; Mensah, Mackintosh and Henry, op. cit. at note 10; Bueno de 

Mesquita and Gordon, op. cit. at note 12. 
 .٤٢وزارة الصحة، املرجع ذاته املذكور يف احلاشية  )٥٠( 
 )٥١( E.g. Commonwealth Secretariat, Commonwealth Code of Practice for International Recruitment of Health 

Professionals, 2002; World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of 

General Practitioners/Family Physicians (WONCA), A Code of Practice for the International Recruitment 

of Health Care Professionals, 2002. 
 )٥٢( Mensah, Mackintosh and Henry, op. cit. at note 10, p. 27. 
 .٢٧، الصفحة ١٠، املرجع ذاته املذكور يف احلاشية PHR، ٢٦املرجع ذاته، الصفحة  )٥٣( 
 )٥٤( Mensah, Mackintosh and Henry, ibid., pp. 30-40, Save the Children UK and Medact, Whose Charity? 

Africa’s Aid to the NHS, Briefing Paper, 2005; PHR, ibid., p. 31. For discussions of the perverse subsidy 

see Mensah, Mackintosh and Henry; and also Bueno de Mesquita and Gordon, op. cit. at note 12, from 

both of which the Special Rapporteur has drawn extensively. 
 )٥٥( G. Lister, A. Ingram, M. Prowle, “Country Case Study: UK Financing of International Cooperation for 

Health”, United Nations Development Programme, Office of Development Studies, 30 September 2004. 

 


