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 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة نجل
 الدورة الثانية والعشرون

 ٢٠٠٠مايو / أيار١٢ -أبريل / نيسان٢٥جنيف، 
  من جدول األعمال٣البند 

 قضايا جوهرية ناشئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص
 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 )٢٠٠٠ (١٤التعليق العام رقم 

  من العهد الدويل١٢املادة (يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه احلق 
 )اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وحيق لكل . الصـحة حـق أساسـي من حقوق اإلنسان ال غىن عنه من أجل التمتع حبقوق اإلنسان األخرى         -١
وميكن السعي إىل إعمال احلق . فضي إىل العيش بكرامة  إنسـان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه وي          

يف الصـحة عـن طريق ج عديدة ومتكاملة مثل وضع سياسات صحية، أو تنفيذ برامج الصحة اليت تضعها منظمة         
وعالوة على ذلك، يشمل احلق يف الصحة بعض املكونات اليت      . الصـحة العامليـة، أو اعـتماد صكوك قانونية حمددة         

 .)١(قانونياًميكن تطبيقها 

 من اإلعالن ١٥ من املادة ١فالفقرة . وحـق اإلنسـان يف الصـحة مسلم به يف العديد من الصكوك الدولية          -٢
لكل شخص احلق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له وألسرته، ويشمل : "العاملي حلقوق اإلنسان تؤكد أن

وينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق ". ماعية الضروريةاملـأكل وامللـبس واملسـكن والـرعاية الطبية واخلدمات االجت     
ووفقاً . االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أمشل مادة تتعلق باحلق يف الصحة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

حبـق كـل إنسـان يف التمـتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية     "مـن العهـد، تقـر الـدول األطـراف       ) ١(١٢لـلمادة   
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التدابري اليت يتعني على الدول "، على سبيل التمثيل، عدداً من )٢(١٢، يف حني تسرد املادة   "لية ميكـن بلوغه   والعقـ 
وباإلضافة إىل ذلك، فاحلق يف الصحة معترف به، يف      ". اختاذهـا لـتأمني املمارسـة الكامـلة هلـذا احلـق           ... األطـراف   

١-١١، ويف املادتني ١٩٦٥ أشكال التمييز العنصري لعام من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع) ٤)(ه (٥املادة 
 من اتفاقية حقوق ٢٤، ويف املادة    ١٩٧٩ مـن اتفاقيـة القضـاء عـلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام                ١٢و) و(

كمـا يعـترف بـاحلق يف الصـحة يف عـدد من صكوك حقوق      . ، وذلـك يف مجـلة مصـادر أخـرى       ١٩٨٩الطفـل لعـام     
، وامليثاق األفريقي )١١املادة ( بصـيغته املنقحة  ١٩٦١ مـثل امليـثاق االجـتماعي األورويب لعـام       اإلنسـان اإلقلـيمية،   

، والربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف        )١٦املادة   (١٩٨١حلقوق اإلنسان والشعوب لعام     
وباملثل، أعلن عن احلق يف الصحة من . )١٠املادة   (١٩٨٨جمـال احلقـوق االقتصـادية واالجـتماعية والـثقافية لعـام             

 . )٣(، ويف صكوك دولية أخرى١٩٩٣، وكذلك يف إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام )٢(جانب جلنة حقوق اإلنسان

ويرتـبط احلـق يف الصـحة ارتـباطاً وثيقاً بإعمال حقوق اإلنسان األخرى ويعتمد على ذلك، مثلما يرد يف                      -٣
، مبا فيها احلق يف املأكل، واملسكن، والعمل، والتعليم، والكرامة اإلنسانية، واحلياة، الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان

وعــدم الــتمييز، واملســاواة، وحظــر الــتعذيب، واخلصوصــية، والوصــول إىل املعــلومات، وحــرية تكويــن اجلمعيــات،  
 . الصحةفهذه احلقوق واحلريات وغريها تتصدى ملكونات ال تتجزأ من احلق يف. والتجمع، والتنقل

 مـن العهـد، مل تعـتمد اللجنة الثالثة باجلمعية العامة لألمم املتحدة تعريف الصحة    ١٢وعـند صـياغة املـادة      -٤
حالة من اكتمال السالمة "الـوارد يف ديباجة دستور منظمة الصحة العاملية، الذي ينظر إىل مفهوم الصحة على أنه      

من العهد إىل ) ١(١٢غري أن اإلشارة الواردة يف املادة ". رض أو العجز بدنيـاً وعقلياً واجتماعياً، ال جمرد انعدام امل       
على العكس من . ال تقتصر على احلق يف الرعاية الصحية" أعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه"

ة من العوامل وألفاظها الدقيقة يقران بأن احلق يف الصحة يشمل طائفة عريض) ٢(١٢ذلك، إن تاريخ صياغة املادة 
االجـتماعية واالقتصـادية الـيت يئ الظـروف الـيت تسـمح للـناس بـأن يعيشـوا حيـاة صـحية، كمـا تشـمل املقومات                      
األساسية للصحة مثل الغذاء والتغذية، واملسكن، واحلصول على مياه الشرب املأمونة واإلصحاح الوايف، والعمل يف 

 .ظروف آمنة وصحية، وبيئة صحية

ة أن التمـتع الكـامل بـاحلق يف الصـحة ال يـزال هدفـاً بعيد املنال ملاليني الناس يف مجيع أحناء           وتـدرك اللجـن    -٥
وعـالوة عـلى ذلـك، ويف حاالت عديدة، يزداد هذا اهلدف ابتعاداً، خاصة ألولئك الذين يعيشون يف حالة                    . العـامل 

نامجة عن عوامل دولية وعوامل أخرى ال قبل وتقر اللجنة بالعوائق اهليكلية اهلائلة وغريها من العوائق ال. مـن الفقر  
 . يف العديد من الدول األطراف١٢للدول بالسيطرة عليها وحتول دون اإلعمال التام للمادة 

وبغية املسامهة يف تنفيذ الدول األطراف للعهد والوفاء بالتزاماا املتعلقة بتقدمي التقارير، يركز هذا التعليق  -٦
، واالنتهاكات  )اجلزء الثاين (، والتزامات الدول األطراف     )اجلزء األول  (١٢اري للمادة   العـام عـلى املضـمون املعيـ       
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، بينما يتناول اجلزء اخلامس التزامات اجلهات الفاعلة )اجلزء الرابع(، والتنفيذ على الصعيد الوطين )اجلـزء الـثالث   (
اكتسبتها اللجنة من دراستها لتقارير الدول وقد أعد هذا التعليق العام يف ضوء اخلربة اليت . خبالف الدول األطراف

 .األطراف على مر سنوات عديدة

 ١٢ املضمون املعياري للمادة -أوال 

 أمثلة ١٢ من املادة   ٢ عـلى تعـريف لـلحق يف الصـحة، بيـنما تعـدد الفقرة                ١٢ مـن املـادة      ١تـنص الفقـرة      -٧
 .توضيحية غري شاملة اللتزامات الدول األطراف

فاحلق يف الصحة يشمل حريات    . احلـق يف الصـحة عـلى أنـه احلـق يف التمـتع بصحة جيدة               وال ينـبغي فهـم       -٨
وحقوقـاً عـلى حـد سـواء، أمـا احلـريات فتتضـمن حـق اإلنسـان يف الـتحكم يف صحته وجسده، مبا يف ذلك حريته                         

تعذيب، ومن اجلنسـية واإلجنابيـة، واحلـق يف أن يكـون يف مـأمن من التدخل، مثل احلق يف أن يكون يف مأمن من ال                 
وأما احلقوق، فتشمل احلق يف نظام للحماية الصحية يتيح   . معاجلـته طـبياً أو إجـراء جتـارب طبية عليه بدون رضاه            

 .التكافؤ يف الفرص أمام الناس للتمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه

 من الشروط األساسية كالً) ١(١٢الوارد يف املادة " أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه"ويراعي مفهوم  -٩
ومثة عدد من اجلوانب اليت ال ميكن التصدي إليها . البيولوجية واالجتماعية االقتصادية للفرد واملوارد املتاحة للدولة

يف إطـار العالقـة بـني الدول واألفراد فحسب؛ وعلى وجه اخلصوص، فالدولة ال تستطيع أن تكفل الصحة اجليدة،      
وهكذا فإن . ر الوقايـة مـن كـل سـبب ميكـن أن يـؤدي إىل اعـتالل صـحة اإلنسـان         كمـا ال تسـتطيع الـدول أن توفـ        

العوامـل الوراثيـة، وقابلية الفرد للتعرض العتالل صحته، وانتهاجه ألساليب حياة غري صحية أو خطرة، قد يكون     
التمتع مبجموعة وبالـتايل، جيب أن يفهم احلق يف الصحة على أنه احلق يف  . هلـا دور هـام فـيما يتعـلق بصـحة الفـرد       

 .متنوعة من املرافق والسلع، واخلدمات، والظروف الضرورية لبلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة

، تغريت حالة الصحة يف العامل تغرياً جذرياً وتعرض مفهوم     ١٩٦٦ومنذ اعتماد العهدين الدوليني يف عام        -١٠
ن مقومات الصحة، مثل توزيع املوارد والفوارق     الصـحة لتغريات جوهرية واتسع نطاقه فأدخل يف االعتبار مزيد م          

كمـا أن الـتعريف األوسـع نطاقـاً للصـحة أصبح يراعي شواغل تتعلق باحلياة االجتماعية مثل العنف        . بـني اجلنسـني   
وعالوة على ذلك، ازداد انتشار أمراض مل تكن معروفة سابقاً مثل فريوس نقص املناعة البشرية . )٤(والرتاع املسلح

 نقـص املـناعة املكتسـب، وغريمهـا مـن األمـراض مـثل السـرطان، فضـالً عن النمو السريع يف عدد سكان           ومـتالزمة 
العـامل، األمـر الذي أوجد عوائق جديدة أمام إعمال احلق يف الصحة وهي عوائق ينبغي مراعاـا عنـد تفسري املادة                  

١٢. 
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، على أنه حق شامل ال يقتصر على )١(١٢ادة وتفسر اللجنة احلق يف الصحة، وفقاً للتعريف الوارد يف امل -١١
تقـدمي الـرعاية الصـحية املناسبة ويف حينها فحسب، بل يشمل أيضاً املقومات األساسية للصحة مثل احلصول على                 
مياه الشرب املأمونة واإلصحاح املناسب، واإلمداد الكايف بالغذاء اآلمن والتغذية واملسكن، وظروف صحية للعمل 

ول عـلى الـتوعية واملعــلومات فـيما يتصـل بالصـحة، مبـا يف ذلــك مـا يتصـل مـنها بالصـحة اجلنســية           والبيـئة، واحلصـ  
ويتمـثل جـانب هـام آخـر يف مشـاركة السـكان يف كـامل عمـلية اختـاذ القرارات املرتبطة بالصحة على                     . واإلجنابيـة 

 .الصعد اتمعية والوطنية والدولية

لى مجيع املستويات، العناصر املترابطة واألساسية التالية اليت        ويشـمل احلـق يف الصـحة، جبميـع أشـكاله وع            -١٢
 :يتوقف تطبيقها الدقيق على الظروف السائدة يف دولة طرف حمددة

جيــب أن توفــر الدولــة الطــرف القــدر الكــايف مــن املــرافق العامــلة املعــنية بالصــحة العامــة  : الــتوافر )أ( 
وخيتلف الطابع احملدد للمرافق والسلع واخلدمات وفقاً . امجوالـرعاية الصـحية وكذلـك مـن السلع واخلدمات والرب          

لعوامـل عديدة، من بينها املستوى اإلمنائي للدولة الطرف وإن كانت تتضمن املقومات األساسية للصحة مثل مياه           
ــبطة بالصــحة،       ــادات، وغريهــا مــن املــباين املرت ــة، واملستشــفيات، والعي ــة ومــرافق اإلصــحاح الكافي الشــرب املأمون

واملوظفني الطبيني واملهنيني املدربني الذين حيصلون على مرتبات تنافسية حملياً، والعقاقري األساسية وفقاً لتعريفها يف  
 .)٥(برنامج العمل املعين بالعقاقري األساسية الذي وضعته منظمة الصحة العاملية

ــة الوصــول  )ب(  ــة الو   :إمكاني ــز بإمكاني ــدون متيي ــع ب ــبغي أن يتمــتع اجلمي ــرافق والســلع   ين صــول إىل امل
وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد     . ، داخل نطاق الوالية القضائية للدولة الطرف      )٦(واخلدمات املرتبطة بالصحة  

 :متداخلة هي

جيــب أن يتمــتع اجلميــع بإمكانيــة الوصــول إىل املــرافق والســلع واخلدمــات املرتــبطة : عــدم الــتمييز ��١
ت ضعفاً أو ميشاً بني السكان حبكم القانون وحبكم الواقع، دون بالصحة، وال سيما أكثر الفئا

 .)٧(أي متييز إلحدى األسباب احملظورة

ينـبغي أن تكون املرافق والسلع واخلدمات املرتبطة بالصحة يف املتناول     : إمكانيـة الوصـول املـادي      ��٢
ثل األقليات اإلثنية املـادي واآلمـن جلميـع فـئات السـكان، خاصـة الفـئات الضعيفة أو املهمشة، م              

والشعوب األصلية، والنساء، واألطفال، واملراهقني، وكبار السن، واملعوقني واألشخاص املصابني 
كما أن إمكانية الوصول تعين ضمنياً أن تكون اخلدمات    . اإليـدز /بفـريوس نقـص املـناعة البشـرية       

 اإلصـحاح الكافية، يف     الطـبية واملقومـات األساسـية للصـحة، مـثل ميـاه الشـرب املأمونـة ومـرافق                 
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كذلك تشمل إمكانية الوصول . املتناول املادي واآلمن للسكان مبا يف ذلك سكان املناطق الريفية
 .متكني املعوقني من الوصول إىل املباين

جيب أن يتمكن اجلميع من     ): القـدرة عـلى حتمـل نفقاا      (اإلمكانيـة االقتصـادية للحصـول عـليها          ��٣
وينـبغي سداد قيمة خدمات الرعاية      . لسـلع واخلدمـات املرتـبطة بالصـحة       حتمـل نفقـات املـرافق وا      

الصـحية، واخلدمات املرتبطة باملقومات األساسية للصحة، بناء على مبدأ اإلنصاف، الذي يكفل         
القـدرة للجميع، مبا فيهم الفئات احملرومة اجتماعياً، على دفع تكلفة هذه اخلدمات سواء أكانت     

ويقتضـي اإلنصـاف عدم حتميل األسر الفقرية     .  أو مـن القطـاع العـام       مقدمـة مـن القطـاع اخلـاص       
 .عبء مصروفات صحية ال يتناسب معها مقارنة باألسر األغىن منها

 )٨(تشـمل هـذه اإلمكانيـة احلـق يف الـتماس املعلومات واألفكار            : إمكانيـة الوصـول إىل املعـلومات       ��٤
ــلها    ــليها ونق ــلقة باملســائل الصــحية واحلصــول ع ــة الوصــول إىل    . املتع ــبغي إلمكاني ــه ال ين غــري أن

 .املعلومات أن تؤثر على احلق يف معاملة البيانات الصحية الشخصية بسرية

 ينـبغي أن حتـترم مجيـع املـرافق والسـلع واخلدمات املرتبطة بالصحة األخالق الطبية وأن              :املقـبولية  )ج(
، والشعوب، واتمعات، وأن تراعي متطلبات اجلنسني تكون مناسبة ثقافياً، أي أن حتترم ثقافة األفراد، واألقليات

 .ودورة احلياة، فضالً عن تصميمها بشكل حيترم السرية ويرفع مستوى احلالة الصحية لألشخاص املعنيني

باإلضافة إىل ضرورة أن تكون املرافق والسلع واخلدمات املرتبطة بالصحة مقبولة ثقافياً،  : اجلودة )د( 
ويتطلب ذلك، يف مجلة أمور، موظفني طبيني ماهرين، . بة عـلمياً وطـبياً وذات نوعيـة جيدة   ينـبغي أن تكـون مناسـ      

 .وعقاقري ومعدات للمستشفيات معتمدة علمياً ومل تنته مدة صالحيتها، ومياه شرب مأمونة، وإصحاحاً مناسباً

 اإلجراءات اليت يتعني على   توجيهاً لتحديد ) ٢(١٢وتقـدم القائمـة غـري الشـاملة لألمثـلة الـواردة يف املادة                -١٣
وتقدم أمثلة عامة حمددة عن التدابري النامجة عن التعريف الواسع النطاق للحق يف الصحة الوارد يف      . الدول اختاذها 

 .)٩(، مبينة بذلك مضمون ذلك احلق كما يتمثل يف الفقرات التالية)١(١٢املادة 

 لطفل والصحة اإلجنابيةاحلق يف الصحة فيما يتعلق باألم وا) أ(٢-١٢املادة 

العمـل عـلى خفـض معـدل موتـى املواليـد ومعـدل وفيـات الرضـع وتـأمني منـو الطفل منواً             "ميكـن أن يفهـم       -١٤
، عـلى أنـه يتطـلب تدابـري مـن أجـل حتسـني صحة الطفل واألم، واخلدمات الصحية         )١٠())أ(٢-١٢املـادة   " (صـحياً 

، )١١(إىل خدمـات تنظـيم األسـرة، والـرعاية قبل الوالدة وبعدها         اجلنسـية واإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك إمكانيـة الوصـول              
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وخدمـات التوليد يف حاالت الطوارئ، والوصول إىل املعلومات، فضالً عن املوارد الالزمة من أجل العمل استنادا              
 .)١٢(إىل تلك املعلومات

 احلق يف بيئة صحية يف الطبيعة ومكان العمل) ب(٢-١٢املادة 

، يف مجــلة أمــور، الــتدابري ))ب(٢-١٢املــادة " (يــع جوانــب الصــحة البيــئية والصــناعية حتســني مج"يشــمل  -١٥
ــة         ــاه الشــرب املأمون ــة مــن مي ــة إمــدادات كافي ــاحلوادث واألمــراض املهــنية؛ وضــرورة كفال ــيما يتعــلق ب ــة ف الوقائي

يميائية الضارة أو واإلصـحاح األساسي؛ ووقاية السكان واحلد من تعرضهم للمواد الضارة مثل األشعة واملواد الك             
وعالوة على . )١٣(غري ذلك من الظروف البيئية املؤذية اليت تؤثر بصورة مباشرة أو غري مباشرة على صحة اإلنسان 

ذلك، فإن الصحة الصناعية تعين تقليل أسباب املخاطر الصحية املالزمة لبيئة العمل إىل احلد األدىن، بقدر اإلمكان 
أيضاً توفري مسكن مالئم وظروف عمل آمنة وصحية، وإمدادات كافية من  ) ب(٢-١٢وتشمل املادة   . )١٤(عمـلياً 

 .األغذية والتغذية املالئمة، وتثين عن تعاطي الكحوليات، واستهالك التبغ، واملخدرات، وغريها من املواد الضارة

 احلق يف الوقاية من األمراض وعالجها ومكافحتها) ج(٢-١٢املادة 

املادة " (ألمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها      الوقايـة مـن ا    "تتطـلب    -١٦
وضع برامج وقائية وتثقيفية فيما يتعلق بالشواغل الصحية املرتبطة بالسلوك مثل األمراض املنقولة عن )) ج(٢-١٢

يت تؤثر سلبيا على الصحة اإليـدز، والشواغل ال   /طـريق االتصـال اجلنسـي، وال سـيما فـريوس نقـص املـناعة البشـرية                
اجلنسية واإلجنابية، وتعزيز املقومات االجتماعية للصحة اجليدة مثل السالمة البيئية، والتعليم، والتنمية االقتصادية،           

ويشمل احلق يف العالج إنشاء نظام للرعاية الطبية العاجلة يف حاالت احلوادث، واألوبئة،   . واملسـاواة بـني اجلنسني    
وتشري . ة املماثـلة، وتقـدمي اإلغاثـة يف حاالت الكوارث واملساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ              واملخاطـر الصـحي   

مكافحـة األمـراض إىل اجلهـود الـيت تـبذهلا الـدول بصـورة فـردية أو مشـتركة مـن أجل مجلة أمور، من بينها إتاحة                       
ات على أساس مفصل، وتنفيذ أو التكـنولوجيات ذات الصـلة باسـتخدام وحتسـني نظـم مراقـبة األوبـئة ومجـع البيان              

 .تعزيز برامج التحصني وغريها من استراتيجيات مكافحة األمراض املعدية

 )١٥( احلق يف املرافق والسلع واخلدمات املرتبطة بالصحة-) د(٢-١٢املادة 

-١٢ملادة ا" (يئة ظروف من شأا تأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض"تشمل  -١٧
اجلســدي والعقــلي عــلى حــد ســواء، توفــري إمكانيــة الوصــول عــلى قــدم املســاواة ويف الوقــت املناســب إىل     )) د(٢

اخلدمـات الصـحية األساسـية الوقائيـة والعالجيـة والتأهيـلية، والتـثقيف الصحي؛ وبرامج الفحص املنتظم؛ والعالج              
فضـل أن يكـون ذلـك عـل الصـعيد اتمعي؛ وتوفري          املالئـم لألمـراض السـائدة، واإلصـابات، وحـاالت العـوق، وي            
ويتمثل أحد اجلوانب اهلامة األخرى يف حتسني وتعزيز . العقاقري األساسية؛ والعالج والرعاية املناسبة للصحة العقلية
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مشاركة السكان يف تقدمي اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية، مثل تنظيم قطاع الصحة، ونظام التأمني، وخاصة 
 .شاركة يف القرارات السياسية املرتبطة باحلق يف الصحة واملتخذة على كل من الصعيدين اتمعي والوطينامل

  مواضيع خاصة تطبق على نطاق واسع- ١٢املادة 

 عدم التمييز واملساواة يف املعاملة

واملقومات األساسية ، أي متييز يف الوصول إىل الرعاية الصحية ٣ واملادة ٢-٢حيظر العهد، مبوجب املادة      -١٨
للصحة، ويف الوصول إىل وسائل وحقوق احلصول عليها، بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، 
أو الـرأي سياسـياً أو غـري سياسـي، أو األصـل القومـي أو االجـتماعي، أو الـثروة، أو النسـب، أو العجز البدين أو                         

اإليدز، أو امليول اجلنسية، أو املركز املدين أو   / فريوس نقص املناعة البشرية    مبا يف ذلك  (العقـلي، أو احلالـة الصحية       
السياسي أو االجتماعي أو مركز آخر يرمي إىل انتقاص أو إبطال احلق يف الصحة أو ممارسته على قدم املساواة، أو 

ظم االستراتيجيات والربامج وتؤكـد اللجنة إمكانية اختاذ العديد من التدابري، مثل مع     . قـد يـترتب عـليه ذلـك األثـر         
الـرامية إىل القضـاء عـلى الـتمييز املرتـبط بالصـحة، بقـدر ضـئيل من اآلثار املترتبة على املوارد عن طريق اعتماد أو            

، اليت تؤكد أنه ٣ من التعليق العام رقم ١٢وتذكر اللجنة بالفقرة . تعديل أو إلغاء التشريعات، أو نشر املعلومات   
 تشح فيها املوارد، جيب محاية أفراد اتمع املعرضني للمخاطر باعتماد برامج هادفة منخفضة حىت يف األوقات اليت 

 .التكلفة

ــرعاية الصــحية       -١٩ ــة الوصــول إىل ال ــتركيز عــلى املســاواة يف إمكاني ــيما يتعــلق بــاحلق يف الصــحة، جيــب ال وف
الصحي ومرافق الرعاية الصحية لألفراد الذين وتلتزم الدول التزاماً خاصاً مبا يلزم من التأمني  . واخلدمـات الصحية  

يفـتقرون إىل املوارد الكافية، ومبنع أي متييز يستند إىل األسباب احملظورة دولياً يف توفري الرعاية الصحية واخلدمات    
فالـتوزيع غـري املـتكافئ للموارد    . )١٦(الصـحية، خاصـة فـيما يتعـلق بااللـتزامات الرئيسـية يف إطـار احلـق يف الصـحة            

وعلى سبيل املثال، ال ينبغي لالستثمارات أن تقدم دعماً غري . لصحية ميكن أن يؤدي إىل متييز قد ال يكون سافراًًا
مـتكافئ لـلخدمات الصحية العالجية الباهظة الثمن اليت غالباً ما ال يستطيع الوصول إليها إال شرحية صغرية وثرية                  

 .ة والوقائية اليت يستفيد منها الشرحية السكانية األكرب بكثريمن السكان، بدالً من دعم الرعاية الصحية األولي

 املنظور اجلنساين

توصـي اللجنة بأن تدمج الدول منظوراً جنسانياً يف سياساا وخططها وبراجمها وحبوثها املرتبطة بالصحة               -٢٠
س اجلنس بأن العناصر ويعترف النهج القائم على أسا   . بغيـة العمـل على حتسني صحة الرجال والنساء على السواء          

ومن الضروري انفضاض . الـبيولوجية واالجـتماعية الـثقافية تلعب دوراً هاماً يف التأثري على صحة الرجال والنساء       
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ــبيانات الصــحية واالجــتماعية   ــتفاوت يف الصــحة والعمــل عــلى     -ال ــتحديد أوجــه ال  االقتصــادية حســب اجلــنس ل
 .معاجلتها

 املرأة واحلق يف الصحة

القضاء على التمييز ضد املرأة، وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حق املرأة يف الصحة               يتطـلب    -٢١
وينبغي أن تشمل هذه االستراتيجية تدخالت ترمي إىل وقاية املرأة ومعاجلتها من األمراض اليت . طـوال فترة حياا  

 كاملة من خدمات الرعاية الصحية الراقية       تصـيبها، فضالً عن سياسات من أجل توفري إمكانية الوصول إىل طائفة           
وينبغي أن يكون ضمن األهداف الرئيسية . اليت تتحمل املرأة تكاليفها، مبا فيها اخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية

تقـليل املخاطـر الصـحية الـيت تواجههـا املـرأة، وال سـيما ختفيـض معـدالت وفيـات األمومة ومحاية املرأة من العنف                    
 ويتطلب إعمال حق املرأة يف الصحة إزالة مجيع احلواجز اليت تعترض سبيلها للوصول إىل اخلدمات والتعليم .املرتيل

ومن الضروري أيضاً اختاذ إجراءات . واملعـلومات يف جمـال الصـحة، مبـا يف ذلك يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية      
ملمارسات والقواعد الثقافية املتوارثة الضارة اليت حترمها وقائية، وتشجيعية، وعالجية من أجل محاية املرأة من آثار ا

 .من حقوقها اإلجنابية

 األطفال واملراهقون

احلاجـة إىل اختـاذ تدابـري مـن أجـل ختفيض معدل وفيات الرضع وتعزيز منو الرضع              ) أ(٢-١٢توجـز املـادة      -٢٢
ق األطفال واملراهقني يف التمتع بأعلى وتعـترف صـكوك حقوق اإلنسان الدولية الالحقة حب  . واألطفـال منـواً صـحياً    

كما أن اتفاقية حقوق الطفل توجه الدول       . )١٧(مسـتوى صـحي ميكـن بلوغه وبالوصول إىل مرافق عالج األمراض           
حنـو العمـل على ضمان حصول الطفل وأسرته على اخلدمات الصحية األساسية، مبا فيها الرعاية املناسبة لألمهات                 

ط االتفاقيـة بـني هـذه األهـداف وكفالة احلصول على معلومات مالئمة لألطفال بشأن      وتـرب . قـبل الـوالدة وبعدهـا     
ويتطلب . السـلوك الوقـائي واملعـزز للصـحة، وتقـدمي الدعـم إىل األسـر واـتمعات من أجل تنفيذ هذه املمارسات                  

غذية املناسـبة، والبيــئة  تـنفيذ مـبدأ عـدم الـتمييز أن تتمـتع الفـتيات، وكذلـك األوالد، باملسـاواة يف الوصـول إىل الـت          
ومثـة حاجـة العتماد تدابري فعالة ومناسبة من أجل إلغاء املمارسات           . اآلمـنة، واخلدمـات الصـحية الـبدنية والعقـلية         

املـتوارثة الضـارة الـيت تؤثـر عـلى صـحة األطفـال، وال سـيما الفتيات، مبا يف ذلك الزواج املبكر، وتشويه األعضاء                    
، كما ينبغي منح األطفال املعوقني فرصة التمتع       )١٨(ألطفال الذكور يف التغذية والرعاية    التناسلية لألنثى، وتفضيل ا   

 .حبياة كاملة وكرمية، وباالندماج يف جمتمعام

وعـلى الـدول األطـراف أن توفـر بيـئة آمنة وداعمة للمراهقني تكفل هلم فرصة املشاركة يف القرارات اليت                -٢٣
ت احلياتية، واكتساب املعلومات املالئمة، واحلصول على املشورة، والتحدث تؤثـر عـلى صحتهم، وتعلمهم املهارا    
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ويتوقف إعمال حق املراهقني يف الصحة على تطوير رعاية         . عـن اخليـارات الـيت يـتخذوا بشأن سلوكهم الصحي          
 .صحية مالئمة للشباب حتترم السرية واخلصوصية، وتشمل اخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية املالئمة

ويف مجيـع السياسـات والـربامج الرامية إىل ضمان حق األطفال واملراهقني يف الصحة، يتعني إيالء االعتبار                 -٢٤
 .األساسي ملصاحلهم املباشرة

 كبار السن

 من التعليق ٣٥ و٣٤فـيما يتعـلق بإعمال حق كبار السن يف الصحة، تعيد اللجنة التأكيد، وفقاً للفقرتني       -٢٥
، عـلى أمهيـة اتـباع ـج متكامل، جيمع ما بني عناصر العالج الصحي الوقائي، والعالجي،     )١٩٩٥ (٦العـام رقـم     
وينـبغي أن تقـوم هـذه الـتدابري عـلى أسـاس فحوصـات طـبية دوريـة للجنسـني؛ وتدابري تأهيلية جسدية                    . والتأهيـلي 

ام باألشــخاص املصــابني ونفســية تــرمي إىل احملافظــة عــلى القــدرات الوظيفيــة لكــبار الســن واســتقالليتهم؛ واالهــتم 
 .بأمراض مزمنة وميؤوس من عالجها ورعايتهم لتخفيف آالمهم ولتجنيبهم املهانة عند الوفاة

 املعوقون

 اليت تتناول مسألة املعوقني يف سياق احلق يف ٥ من تعليقها العام رقم ٣٤تؤكـد اللجـنة مـن جديد الفقرة       -٢٦
د اللجنة ضرورة العمل على جعل قطاع الصحة العام ميتثل ملبدأ   وعالوة على ذلك، تؤك   . الصـحة الـبدنية والعقلية    

 .عدم التمييز فيما يتعلق باملعوقني، بل وأن ميتثل له أيضاً مقدمو اخلدمات واملرافق الصحية من القطاع اخلاص

 الشعوب األصلية

ا الدول مؤخراً فيما يتعلق على ضوء القانون الدويل الناشئ واملمارسة الدولية الناشئة، والتدابري اليت اختذ -٢٧
، ترى اللجنة أنه من املفيد حتديد العناصر اليت ستساعد يف تعريف حق الشعوب األصلية يف )١٩(بالشـعوب األصـلية   

 من العهد على  ١٣الصـحة بغيـة متكـني الـدول اليت يوجد فيها سكان أصليون من تنفيذ األحكام الواردة يف املادة                    
 حيـق للشـعوب األصـلية التمـتع بـتدابري حمـددة مـن أجـل حتسـني إمكانية وصوهلا إىل                وتـرى اللجـنة أنـه     . حنـو أفضـل   

وينبغي أن تكون هذه اخلدمات الصحية مناسبة ثقافياً، وأن تأخذ يف االعتبار الرعاية             . اخلدمـات والرعاية الصحية   
الزمة للشعوب األصلية من أجل وعلى الدول أن توفر املوارد ال. الوقائية التقليدية، واملمارسات العالجية واألدوية  

تصـميم وتقـدمي ومراقـبة هـذه اخلدمـات لكـي تـتمكن مـن التمـتع بأعـلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن                    
وينـبغي أيضاً محاية النباتات واحليوانات واملعادن الطبية األساسية الالزمة لتمتع الشعوب األصلية بالصحة               . بـلوغه 

ة إىل أن صـحة الفـرد كـثرياً ما ترتبط يف جمتمعات السكان األصليني بصحة اتمع ككل             وتشـري اللجـن   . متـتعاً تامـاً   
وتـرى اللجنة، يف هذا الصدد، أن األنشطة املرتبطة بالتنمية واليت تؤدي إىل تشريد الشعوب  . وتتسـم بـبعد مجـاعي     
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ة، وتقطـع عالقـتها التكافلية   األصـلية ضـد رغبـتها مـن أقالـيمها وبيئـتها التقـليدية، وحتـرمها مـن مصـادرها الـتغذوي             
 .بأراضيها، تؤثر تأثرياً ضاراً على صحتها

 القيود

وتود اللجنة . تسـتخدم الـدول أحياناً قضايا الصحة العامة كمربرات لتقييد ممارسة حقوق أساسية أخرى          -٢٨
حقوق األفراد وليس ، وضـع أساسـاً حلمايـة    ٤الـتأكيد عـلى أن البـند املتعـلق بـالقيود يف العهـد، والـوارد يف املـادة          

وبالتايل، إذا قامت دولة طرف، على سبيل املثال، بتقييد حركة األشخاص املصابني           . للسـماح للدول بفرض قيود    
اإليدز، أو مبنع األطباء من معاجلة األشخاص الذين يعتقد أم من /بأمراض معدية مثل فريوس نقص املناعة البشرية

م الالزم ضد األمراض املعدية الرئيسية يف اتمع، لدواع مثل األمن الوطين أو معارضي احلكومة، أو مل توفر التطعي
احملافظـة على النظام العام، فإنه لزام عليها أن تربر اختاذها هلذه التدابري اخلطرية فيما يتعلق بكل عنصر من العناصر           

ايري حقوق اإلنسان الدولية، وأن تتفق وينـبغي أن تتسـق هـذه القيـود مـع القـانون، مبـا فيـه مع        . ٤احملـددة يف املـادة    
وطبيعة احلقوق املشمولة حبماية العهد، وأن تكون يف صاحل األهداف الشرعية املتوخاة، وضرورية ضرورة تامة من 

 .أجل النهوض بالرفاه العام يف جمتمع دميقراطي

 البدائل تقييداً عندما تتاح ، جيـب أن تكون هذه القيود تناسبية، أي جيب اعتماد أقل         ٥ومتشـياً مـع املـادة        -٢٩
وحىت عندما يسمح ذه القيود أساساً ألسباب تتعلق حبماية الصحة العامة، ينبغي أن تكون . عدة أنواع من القيود

 .مدا حمدودة ومن الوارد إعادة النظر فيها

  التزامات الدول األطراف-ثانيا 

 التزامات قانونية عامة

عمال التدرجيي للحق ويسلم بالضغوط الناشئة عن حمدودية املوارد املتاحة،          لـئن كـان العهد ينص على اإل        -٣٠
فعلى الدول األطراف التزامات مباشرة فيما . فهـو يفـرض أيضـا عـلى الدول األطراف التزامات شىت هلا أثر فوري              

اختاذ خطوات وااللتزام ب) ٢-٢املادة (يتعـلق بـاحلق يف الصـحة، مـثل ضـمان ممارسـة احلـق دون متييـز من أي نوع            
وجيـب أن تكـون هـذه اخلطـوات مـتعمدة وملموسـة وهادفة إىل               . ١٢عمـال الكـامل لـلمادة       حنـو اإل  ) ١-٢املـادة   (

 .)٢٠(اإلعمال الكامل للحق يف الصحة

وينـبغي أال يفسـر اإلعمال التدرجيي للحق يف الصحة على مدى فترة زمنية على أنه جيرد التزامات الدول                 -٣١
ن ذي أمهية، بل إن اإلعمال التدرجيي يعين أن على الدول األطراف التزاماً حمددا ومستمرا األطراف من أي مضمو

 .)٢١(١٢بالتحرك بأقصى قدر من السرعة والفعالية حنو اإلعمال الكامل للمادة 
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ومثـلما هـي احلـال بالنسـبة جلميع احلقوق األخرى يف العهد، هناك افتراض قوي بأنه من غري املسموح به        -٣٢
وإذا اختذت أي تدابري تراجعية عمداً، يقع على كاهل الدولة   . اذ تدابـري تـراجعية فـيما يتعـلق بـاحلق يف الصـحة             اختـ 

الطرف عبء إثبات أن هذه التدابري استحدثت بعد النظر بعناية قصوى يف مجيع البدائل، وأن هناك ما يربرها حقا 
 للدولة )٢٢(ق االستخدام الكامل ألقصى املوارد املتاحةبالرجوع إىل مجيع احلقوق املنصوص عليها يف العهد يف سيا         

 .الطرف

وبفرض احلق يف الصحة، مثله يف ذلك مثل مجيع حقوق اإلنسان، ثالثة أنواع أو مستويات من االلتزامات  -٣٣
ات ويشـتمل االلـتزام بـاألداء، بـدوره، على التزام    . االحـترام واحلمايـة واألداء  االلـتزامات،  : عـلى الـدول األطـراف     

 من الدول أن متتنع عن التدخل بشكل مباشر أو غري باالحـترام ويتطـلب االلـتزام     . )٢٣(بالتسـهيل والـتوفري والـتعزيز     
 أن تتخذ الدول تدابري من شأا أن متنع أطرافا ثالثة        باحلمايةويقتضي االلتزام   . مباشـر يف التمـتع بـاحلق يف الصحة        

أن تعتمد الدول تدابري قانونية وإدارية وتدابري تتعلق باألداء  االلتزام وأخرياً، يتطلب. ١٢من إعاقة ضمانات املادة 
 .بامليزانية وتدابري قضائية وتشجيعية مالئمة من أجل اإلعمال الكامل للحق يف الصحة

 التزامات قانونية حمددة

و تقييد  من ضمنها، عدم منع أمجلة أمور احلق يف الصحة عن طريق    باحترامالـدول مـلزمة بشـكل خـاص          -٣٤
إتاحـة فـرص متكافـئة جلميع األشخاص مبن فيهم السجناء واحملتجزون أو األقليات وطالبو اللجوء واملهاجرون غري          
الشـرعيني، للحصـول عـلى اخلدمـات الصـحية الوقائيـة والعالجيـة واملسـكنة؛ واالمتـناع عن إنفاذ ممارسات متييزية                

وعالوة . ييزية فيما يتعلق بأوضاع صحة املرأة واحتياجاا     كسياسـة عامة للدولة؛ واالمتناع عن فرض ممارسات مت        
على ذلك، يشتمل االلتزام باالحترام على التزام الدولة باالمتناع عن حظر أو عرقلة الرعاية الوقائية، واملمارسات           

سرية، إال إذا العالجيـة واألدويـة التقليدية، واالمتناع عن تسويق األدوية غري املأمونة، وعن تطبيق معاجلات طبية ق   
وينبغي أن ختضع . كـان ذلـك عـلى أسـاس استثنائي لعالج مرض عقلي أو للوقاية من أمراض معدية أو ملكافحتها                  

هذه احلاالت االستثنائية لشروط حمددة وتقييدية، تراعي أفضل املمارسات واملعايري الدولية املطبقة، مبا فيها مبادئ     
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدول أن متتنع . ني العناية بالصحة العقليةمحايـة األشخاص املصابني مبرض عقلي وحتس   

عـن تقييـد الوصول إىل وسائل منع احلمل وغريها من وسائل احلفاظ على الصحة اجلنسية واالجنابية، وعن ممارسة                  
و تعمد إساءة تفسريها، الرقابة على املعلومات املتعلقة بالصحة، مبا فيها التربية واملعلومات اجلنسية، أو احتجازها أ

كما ينبغي للدول أن متتنع عن التلويث غري  . وكذلك عن احليلولة دون مشاركة الناس يف املسائل املتصلة بالصحة         
القانوين للهواء واملياه والتربة، مثلما تفعل النفايات الصناعية الناجتة عن املرافق اململوكة للدولة، وعن استخدام أو 

و بيولوجيـة أو كـيميائية إذا كـانت هـذه الـتجارب سـينتج عنها تسرب ملواد ضارة بصحة         جتـريب أسـلحة نوويـة أ      
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اإلنسـان، وعـن تقييـد احلصـول على اخلدمات الصحية كتدبري عقايب مثال، أثناء النـزاعات املسلحة مبا يف ذلك من       
 .انتهاك للقانون اإلنساين الدويل

بينها واجبات الدول يف اعتماد تشريع أو اختاذ تدابري أخرى ، من باحلماية، مجلة أموروتشتمل االلتزامات  -٣٥
تكفـل املسـاواة يف فـرص احلصـول عـلى الـرعاية الصـحية واخلدمـات املتصـلة بالصـحة والـيت توفـرها أطراف ثالثة؛                
وضـمان أال تشـكل خصخصـة قطـاع الصـحة ديـداً الـتوافر املرافق والسلع واخلدمات الصحية وإمكانية الوصول                     

قبوليــتها ونوعيــتها؛ ومراقــبة تســويق املعــدات الطــبية واألدويــة مــن قــبل أطــراف ثالــثة؛ وضــمان اســتيفاء    إليهــا وم
. املمارسـني الطـبيني وغريهـم مـن املهـنيني الصـحيني ملعـايري مالئمـة مـن التعلـيم واملهـارة وقواعد السلوك األخالقية               

قليدية الضارة إىل عرقلة الوصول إىل الرعاية      والـدول مـلزمة أيضـا بضـمان أال تـؤدي املمارسات االجتماعية أو الت              
أثناء احلمل أو بعد الوالدة وإىل وسائل تنظيم األسرة؛ ومنع أطراف ثالثة من إجبار املرأة على اخلضوع ملمارسات 

يما تقليدية، مثل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، واختاذ تدابري حلماية كل فئات اتمع الضعيفة أو املهمشة، ال س
كما ينبغي للدول أن تضمن أال حتد أطراف . النساء واألطفال واملراهقون وكبار السن، من مظاهر العنف اجلنساين

 .ثالثة من إمكانية حصول الناس على املعلومات واخلدمات املتصلة بالصحة

ق يف الصحة يف نظمها  من بينها اإلقرار الوايف باحل    مجلة أمور  من الدول األطراف     باألداءويتطلب االلتزام    -٣٦
السياسـية والقانونيـة الوطـنية، ومـن األفضـل أن يكـون ذلـك عـن طـريق التنفيذ التشريعي، وكذلك اعتماد سياسة              

وجيب على الدول كفالة تقدمي الرعاية الصحية، مبا . صحية وطنية مصحوبة خبطة تفصيلية إلعمال احلق يف الصحة
خلطرية، وكفالة املساواة يف التمتع باملقومات األساسية للصحة، مثل فيهـا بـرامج للتحصـني ضـد األمـراض املعدية ا         

األغذيـة السـليمة مـن الـناحية الـتغذوية وامليـاه الصـاحلة للشـرب، واإلصـحاح األساسي والسكن املالئم والظروف                       
 فيها خدمات   وينبغي للهياكل الصحية احلكومية أن توفر خدمات الصحة اجلنسية واالجنابية، مبا          . املعيشـية املناسبة  

ويـتعني عـلى الـدول أن تؤمـن الـتدريب املالئـم لألطباء وغريهم من        . األمومـة اآلمـنة، خصوصـا يف املـناطق الـريفية          
املوظفـني الطـبيني، وتوفـري عـدد كـاف مـن املستشفيات واملستوصفات وغري ذلك من املرافق ذات الصلة بالصحة،         

لصحة العقلية، مع إيالء االعتبار الالزم للتوزيع العادل        وتشـجيع ودعـم إنشاء مؤسسات تقدم املشورة وخدمات ا         
وهناك التزامات أخرى تشتمل على توفري نظام تأمني صحي عام أو خاص أو خمتلط يستطيع  . يف كافـة أحنـاء البلد     

اجلميـع حتمـل نفقاتـه، وعـلى تشـجيع الـبحث الطـيب والـتربية الصـحية، فضال عن احلمالت اإلعالمية، خاصة فيما                     
اإليدز، والصحة اجلنسية واالجنابية، واملمارسات التقليدية، والعنف      /باإلصـابة بفـريوس نقص املناعة البشرية      يتعـلق   

والدول . املـرتيل، واالفـراط يف شـرب الكحـول وتدخـني السـجائر، وتعـاطي املخـدرات وغريهـا مـن املـواد الضـارة               
ملهـنية، وأي ديد آخر توضحه البيانات اخلاصة     مطالـبة أيضـا باعـتماد تدابـري ملكافحـة املخاطـر الصـحية البيـئية وا                

وحتقيقا هلذا الغرض ينبغي هلا أن تضع وتنفذ سياسات وطنية دف إىل تقليل تلوث اهلواء واملياه والتربة، . باألوبئة
 وعالوة على ذلك، فإن الدول. مبا يف ذلك تلويثها باملعادن الثقيلة مثل رصاص البرتين، والقضاء على هذا التلوث 
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األطـراف مطالـبة بصـياغة وتـنفيذ سياسـة وطـنية متماسـكة واستعراضـها عـلى حنو دوري للتقليل إىل أدىن حد من                  
خماطــر احلـوادث واألمـراض املهـنية، فضـال عـن توفـري سياسـة وطـنية متماسـكة بشـأن السالمة واخلدمات الصحية                    

 .)٢٥(املهنية

، أن تـتخذ تدابري إجيابية متكن األفراد  ن مجـلة أمـور   ضـم مـن الـدول،     ) التسـهيل  (بـاألداء ويتطـلب االلـتزام      -٣٧
 )توفري(بأداء كذلك، فإن الدول األطراف ملزمة . واـتمعات مـن التمـتع بـاحلق يف الصـحة وتساعدهم على ذلك      

حـق حمـدد وارد يف العهـد عـندما يعجـز األفراد أو اجلماعات، ألسباب خارجة عن مقدرم، عن التمتع ذا احلق                       
 احلق يف الصحة يتطلب من الدول اختاذ اجراءات أن يئ أسباب )تعزيز(بتحقيق وااللتزام . ملـتاحة هلـم  بالوسـائل ا  

تعزيز االعتراف بالعوامل اليت تساعد � �١: وتشمل هذه االلتزامات. الصـحة لسـكاا وحتـافظ عـليها وأن تعاجلهـا         
 ضمان مالءمة اخلدمات الصحية من الناحية   ��٢عـلى حتقيـق نـتائج صحية إجيابية، مثل البحث وتوفري املعلومات؛             

الـثقافية، وتدريـب موظفـي الـرعاية الصـحية عـلى حنو يسمح باالعتراف باالحتياجات احملددة للجماعات الضعيفة            
ضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماا فيما يتعلق بنشر املعلومات � �٣واملهمشة واالستجابة هلذه االحتياجات؛ 

� �٤تعـلقة بأسـاليب احليــاة والـتغذيـة الصحيـة، وباملمارسـات التقليديـة الضارة ومدى توافر اخلدمات؛                املالئمـة امل  
 .مساعدة الناس يف أن خيتاروا، عن علم، ما يناسب صحتهم

 االلتزامات الدولية

طوات، سواء ، االنتباه إىل التزام مجيع الدول األطراف باختاذ خ٣اسـترعت اللجـنة يف تعـليقها العـام رقـم            -٣٨
مبفـردها ومـن خـالل املسـاعدة والتعاون الدوليني، خصوصا يف االني االقتصادي والتقين، صوب اإلعمال الكامل       

 من ميثاق األمم املتحدة، واألحكام احملددة      ٥٦وبروح املادة   . للحقوق املعترف ا يف العهد، مثل احلق يف الصحة        
 آتا املتعلق بالرعاية الصحية األولية، ينبغي للدول األطراف -ن أملا وإعال) ٢٣ و٢٢و) ١(٢-١٢املواد (يف العهد 

االعـتراف بـالدور األساسي للتعاون الدويل واالمتثال لتعهدها باختاذ اجراءات مشتركة ومنفصلة لتحقيق اإلعمال                
ي يعلن أن  آتـا الـذ   -ويف هـذا الصـدد، ينـبغي لـلدول األطـراف أن تـرجع إىل إعـالن أملـا                    . الـتام لـلحق يف الصـحة      

الـتفاوت الصـارخ يف األوضـاع الصـحية للـناس، خصوصـا بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، فضال عن بل ويف                       
داخـل البـلدان ذاـا، أمـر ال ميكن قبوله من النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية وهو، بالتايل، حمل اهتمام           

 .)٢٦(مشترك جلميع البلدان

، أن حتترم التمتع باحلق ١٢ الدول األطراف، لكي متتثل اللتزاماا الدولية فيما يتعلق باملادة         ويـتعني عـلى    -٣٩
يف الصـحة يف بـلدان أخـرى، وأن متنع أطرافا ثالثة من انتهاك هذا احلق يف بلدان أخرى، إذا كانت تستطيع التأثري          

. األمـم املـتحدة والقـانون الـدويل الساري    عـلى أطـراف ثالـثة مـن خـالل وسـائل قانونيـة أو سياسـية، وفقـا مليـثاق                     
وحسـب توافـر املـوارد، ينـبغي للدول أن تسهل الوصول إىل املرافق والسلع واخلدمات الصحية األساسية يف بلدان       
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وينبغي للدول األطراف أن تضمن . )٢٧(أخـرى، أيـنما كان ذلك ممكنا وأن توفر املساعدة الضرورية عند االقتضاء           
ة االهتمام الواجب يف االتفاقات الدولية، وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي هلا أن تنظر يف وضع املزيد إيالء احلق يف الصح

وفيما يتصل بإبرام اتفاقات دولية أخرى، ينبغي للدول األطراف اختاذ اخلطوات اليت تكفل . من الصكوك القانونية
 فإن الدول األطراف ملزمة بضمان أن ما تتخذه  وباملثل،. أال تؤثر هذه الصكوك تأثريا سلبيا على احلق يف الصحة         

وبناء على ذلك، ينبغي . من اجراءات كأعضاء يف منظمات دولية تضع يف االعتبار املراعاة الواجبة للحق يف الصحة
لــلدول األطــراف األعضــاء يف مؤسســات ماليــة دوليــة، وعــلى وجــه اخلصــوص يف صــندوق الــنقد الــدويل، والبــنك  

منائيـة اإلقلـيمية، أن تـويل مـزيدا مـن االهـتمام حلمايـة احلـق يف الصـحة وذلـك بالـتأثري على                         الـدويل، واملصـارف اإل    
 .سياسات االقراض، واتفاقات االئتمان ويف التدابري الدولية هلذه املؤسسات

وتتحمل الدول األطراف مسؤولية مشتركة وفردية، وفقا مليثاق األمم املتحدة والقرارات ذات الصلة اليت        -٤٠
ذها اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومجعية الصحة العاملية، للتعاون يف تقدمي االغاثة يف حاالت الكوارث واملعونة تتخ

وينبغي لكل دولة أن . اإلنسـانية يف أوقـات الطـوارئ، مبـا يف ذلـك تقـدمي املسـاعدة إىل الالجئني واملشردين داخليا            
ء األولوية ألكثر الفئات ضعفا أو ميشا من السكان لدى تقدمي وينبغي إعطا. تسهم يف هذه املهمة بأقصى قدراا

املسـاعدة الطـبية الدوليـة، وتوزيـع املـوارد وإدارـا، مـثل امليـاه اآلمـنة الصاحلة للشرب، واألغذية واللوازم الطبية،                       
لدول، فإن اتمع وعالوة على ذلك، نظراً ألن بعض األمراض تنتقل بسهولة إىل ما وراء حدود ا. واملعونات املالية

والدول األطراف املتقدمة اقتصاديا تتحمل مسؤولية خاصة . الدويل مسؤول بشكل مجاعي عن معاجلة هذه املشكلة
 .ولديها مصلحة خاصة يف مساعدة الدول النامية األشد فقراً يف هذا الصدد

شبيهة تقيد إمداد دولة أخرى وينبغي للدول األطراف أن متتنع يف مجيع األوقات عن فرض حظر أو تدابري  -٤١
وال ينبغي أبداً استخدام القيود على مثل هذه السلع كوسيلة للضغط السياسي     . باألدويـة واملعـدات الطـبية الكافية      

، بشـأن العالقــة بــني العقوبــات  ٨ويف هــذا الصــدد، تذكّـر اللجــنة مبوقفهــا، الـوارد يف التعــليق العــام   . واالقتصـادي 
 .قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاالقتصادية واحترام احل

ولئن كانت الدول وحدها هي األطراف يف العهد، وبالتايل فهي املسؤولة يف اية املطاف عن االمتثال له،  -٤٢
 األفراد، مبن فيهم املوظفون الصحيون، واتمعات احمللية، واملنظمات احلكومية الدولية -فـإن مجيع أعضاء اتمع    

 يتحمــلون - غــري احلكوميــة، ومــنظمات اــتمع املــدين، فضــال عــن قطــاع األعمــال الــتجارية اخلاصــة    واملــنظمات
ومـن مث ينبغي للدول األطراف أن يئ مناخا ييسر الوفاء ذه            . مسـؤوليات فـيما يتعـلق بإعمـال احلـق يف الصـحة            

 .املسؤوليات
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 االلتزامات األساسية

نة أن لدى الدول األطراف التزاما أساسيا بالعمل، على أقل تقدير، ، تؤكـد اللجـ  ٣يف التعـليق العـام رقـم         -٤٣
عـلى ضـمان املسـتويات األساسـية الدنيـا لكـل حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد، مبا فيها الرعاية الصحية                

ويل املعين  آتا مقترنا بصكوك أحدث عهدا، مثل برنامج عمل املؤمتر الد       -وإذا قـرئ إعالن أملا      . األوليـة األساسـية   
 يتضـمن توجيها إجباريا بشأن االلتزامات األساسية الناشئة عن      )٢٩(، يتـبني أن هـذا اإلعـالن       )٢٨(بالسـكان والتـنمية   

 :وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذه االلتزامات األساسية تشتمل على األقل على االلتزامات التالية. ١٢املادة 

لع واخلدمـات الصـحية عـلى أسـاس غـري متييـزي، خصوصا             تـأمني حـق الوصـول إىل املـرافق والسـ           )أ( 
 للفئات الضعيفة واملهمشة؛

كفالـة الوصـول إىل احلـد األدىن األساسـي مـن األغذيـة الذي يضمن الكفاية والسالمة من حيث                     )ب( 
 التغذية، بغية تأمني التحرر من اجلوع لكل الناس؛

اح، وامـدادات كافيـة من املياه النظيفة     كفالـة الوصـول إىل املـأوى األساسـي، والسـكن واإلصـح             )ج( 
 الصاحلة للشرب؛

توفـري العقـاقري األساسـية، عـلى حنـو ما مت حتديده من وقت إىل آخر يف إطار برنامج عمل منظمة           )د( 
 الصحة العاملية املتعلق بالعقاقري األساسية؛

 تأمني التوزيع العادل جلميع املرافق والسلع واخلدمات الصحية؛ )ه ( 

اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتني للصحة العامة، إذا ظهرت أدلة على وجود أوبئة،  )و ( 
حبيث تتصديان للشواغل الصحية جلميع السكان، وينبغي تصميم االستراتيجية وخطة العمل، واستعراضهما بشكل 

ت ومعامل احلق يف الصحة، دوري، يف سـياق مـن املشـاركة والشفافية، وجيب أن تشتمال على وسائل، مثل مؤشرا      
ميكن عن طريقها رصد التقدم رصدا دقيقا؛ وهذه العملية اليت تصمم يف سياقها االستراتيجية وخطة العمل، فضال           

 .عن حمتوامها، ينبغي أن تويل اهتماما خاصا جلميع الفئات الضعيفة أو املهمشة

 :كما تؤكد اللجنة ما يلي كالتزامات ذات أولوية مماثلة -٤٤

ــة     )أ(  ــرعاية الصــحية لألموم ــة، وال ــرعاية الصــحية االجنابي ــة ال ــوالدة  (كفال ــناء احلمــل وبعــد ال ) يف أث
 وللطفولة؛
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 توفري التحصني ضد األمراض املعدية الرئيسية اليت حتدث يف اتمع؛ )ب( 

 اختاذ تدابري للوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة ومعاجلتها ومكافحتها؛ )ج( 

التعلـيم والوصـول إىل املعلومات املتعلقة باملشاكل الصحية الرئيسية يف اتمع، مبا يف ذلك           توفـري    )د( 
 طرق الوقاية واملكافحة؛

 .توفري التدريب املالئم للموظفني الصحيني، مبا يف ذلك التثقيف يف جمال الصحة وحقوق اإلنسان )ه ( 

ن هــناك الــتزاما خاصــا عــلى الــدول األطــراف  وقطعــا للشــك بــاليقني، تــرغب اللجــنة يف التشــديد عــلى أ   -٤٥
املساعدة والتعاون الدوليني، ال    "والعناصـر الفاعـلة األخـرى الـيت يسـمح هلـا وضعها بتقدمي املساعدة بأن تقدم من                   

، مـا ميكن البلدان النامية من الوفاء بالتزاماا األساسية والتزاماا األخرى          )٣٠(سـيما يف اـال االقتصـادي والـتقَين        
 . أعاله٤٤ و٤٣املشار إليها يف الفقرتني 

  االنتهاكات-ثالثا 

، يبدأ )اجلزء الثاين(على التزامات الدول األطراف ) اجلزء األول (١٢عندما يطبق احملتوى املعياري للمادة  -٤٦
ت املادة وتقدم الفقرات التالية أمثلة على انتهاكا. تشـغيل عمـلية ديـنامية تسـهل حتديـد انـتهاكات احلق يف الصحة       

١٢. 

عـند حتديـد الفعـل أو التقصـري الذي يتساوى مع انتهاك احلق يف الصحة، ال بد من التمييز بني عدم قدرة                     -٤٧
، اليت تذكر ١-١٢ويتضح ذلك من املادة . ١٢الـدول األطـراف وعـدم رغبـتها يف الوفاء بالتزاماا مبوجب املادة              

 من العهد، اليت تلزم كل دولة طرف باختاذ ١-٢ن املادة أعـلى مسـتوى مـن الصـحة ميكـن بلوغه، ويتضح أيضا م            
إن الدولـة الـيت تـتقاعس عـن استخدام أقصى     . اخلطـوات الالزمـة يف حـدود أقصـى مـا تسـمح بـه مواردهـا املـتاحة                  

وإذا حالت قلة املوارد دون أن . ١٢مواردها املتاحة إلعمال احلق يف الصحة تنتهك بذلك التزاماا مبوجب املادة            
الدولـة بكـامل الـتزاماا مبوجـب العهـد، فإنـه يقـع عـلى كاهلها عبء إثبات أا بذلت مع ذلك كل اجلهود         تفـي   

املمكـنة السـتخدام كـل املـوارد املـتاحة حتـت تصـرفها مـن أجـل الوفاء، على سبيل األولوية، بااللتزامات املوضحة             
ا كــانت الظــروف، أن تــربر عــدم وفائهــا غــري أنــه ينــبغي التشــديد عــلى أنــه ال ميكــن ألي دولــة طــرف، أيــ . أعــاله

 . أعاله، وهي التزامات غري قابلة لالنتقاص منها٤٣بااللتزامات األساسية املنصوص عليها يف الفقرة 

وميكـن أن حتـدث انتهاكات احلق يف الصحة من خالل إجراء مباشر تقوم به الدول أو جهات أخرى غري               -٤٨
لك فاعتماد أي تدابري تراجعية ختالف االلتزامات األساسية مبوجب احلق كذ. منظمة تنظيما كافيا من جانب الدولة
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وتشمل االنتهاكات بالفعل اإللغاء أو .  أعاله، يشكل انتهاكا للحق يف الصحة٤٣يف الصحة، واملوضحة يف الفقرة 
ف بوضوح التعـليق الـرمسي لتشـريع ضـروري ملواصـلة التمـتع بـاحلق يف الصـحة أو اعـتماد تشريع أو سياسات ختال                    

 .التزامات قانونية حملية أو دولية قائمة من قبل وتتصل باحلق يف الصحة

وميكـن أيضا أن حتدث انتهاكات احلق يف الصحة من خالل تقصري الدول يف اختاذ التدابري الالزمة الناشئة        -٤٩
 الالزمة صوب اإلعمال وتشمل االنتهاكات بالفعل عدم اختاذ اخلطوات   . عـن االلـتزامات القانونية أو عدم اختاذها       

الكامل حلق اجلميع يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه، وعدم وجود سياسة وطنية   
 .بشأن السالمة والصحة املهنيتني فضال عن اخلدمات الصحية املهنية، وعدم إنفاذ القوانني ذات الصلة

 انتهاكات االلتزام باالحترام

اللـتزام باالحـترام هـي إجـراءات الدولـة أو سياساا أو قوانينها اليت ختالف املعايري الواردة يف                   انـتهاكات ا   -٥٠
وتشمل .  من العهد واليت ينتج عنها يف أغلب الظن ضرر بدين، وأمراض ووفيات كان من املمكن جتنبها١٢املادة 

اد أو فئات معينة نتيجة لتمييز حبكم القانون األمثلة احلرمان من الوصول إىل املرافق والسلع واخلدمات الصحية ألفر
االحتجاز املتعمد أو سوء عرض املعلومات ذات األمهية احليوية حلماية الصحة أو العالج؛ تعليق              : أو حبكـم الواقـع    

التشـريع أو اعـتماد قوانـني أو سياسـات تعوق التمتع بأي مكون من مكونات احلق يف الصحة؛ وعدم أخذ الدولة                
التزاماا القانونية فيما يتعلق باحلق يف الصحة عند الدخول يف اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف مع               يف اعتـبارها    

 .دول أخرى، ومنظمات دولية وكيانات أخرى، مثل الشركات املتعددة اجلنسيات

 انتهاكات االلتزام باحلماية

ابري الالزمـة حلماية األشخاص يف إطار  تنشـأ انـتهاكات االلـتزام باحلمايـة مـن عـدم اختـاذ الدولـة كـل الـتد              -٥١
وتتضمن هذه الفئة أمثلة من التقصري مثل عدم تنظيم . واليتها من انتهاك حقهم يف الصحة من جانب أطراف ثالثة

أنشـطة األفـراد أو اموعـات أو الشـركات ملـنعها مـن انـتهاك حـق اآلخـرين يف الصـحة؛ وعـدم محاية املستهلكني                     
ضارة بالصحة، من جانب أصحاب العمل ومنتجي األدوية أو األغذية مثال، وعدم العمل          والعامـلني من ممارسات     

عـلى مـنع إنتاج وتسويق واستهالك التبغ، واملخدرات وغريها من املواد الضارة؛ وعدم محاية النساء من العنف أو             
ة املتوارثة الضارة؛ وعدم سن أو مالحقـة مـرتكيب العنف؛ وعدم حماربة املمارسة املتواصلة للتقاليد الطبية أو الثقافي        

 .إنفاذ قوانني ملنع تلوث املياه، واهلواء والتربة من جراء الصناعات االستخراجية والتحويلية
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 انتهاكات االلتزام باألداء

حتـدث انـتهاكات االلتزام باألداء من جراء عدم اختاذ الدول األطراف التدابري الالزمة لكفالة إعمال احلق                  -٥٢
وتشـمل األمثـلة عـلى ذلـك عدم اعتماد أو تنفيذ سياسة وطنية للصحة مصممة لكفالة حق اجلميع يف             . ةيف الصـح  

الصحة؛ قلة املصروفات أو سوء توزيع املوارد على حنو ينتج عنه عدم متتع أفراد أو فئات، ال سيما الفئات الضعيفة 
ملستوى الوطين، عن طريق حتديد مؤشرات أو املهمشة باحلق يف الصحة؛ وعدم رصد إعمال احلق يف الصحة على ا      

ومعـامل احلـق يف الصـحة مـثال؛ وعـدم اختـاذ تدابـري لـلحد مـن عـدم اإلنصـاف يف توزيـع املـرافق والسلع واخلدمات                        
 .الصحية؛ وعدم اعتماد ج يراعي منظور اجلنسني إزاء الصحة؛ وعدم ختفيض معدالت وفيات الرضع واألمومة

 وى الوطين التنفيذ على املست-رابعاً 

 التشريع اإلطاري

ولكـل دولة هامش  . ختتـلف أنسـب الـتدابري لتـنفيذ احلـق يف الصـحة اخـتالفا شاسـعا مـن دولـة إىل أخـرى             -٥٣
غري أن العهد، يفرض بوضوح على كل دولة واجب اختاذ أي . استنسـايب يف تقدير أنسب التدابري لظروفها احملددة       

صول إىل املرافق والسلع واخلدمات الصحية لكي يتمتعوا، يف أقرب وقت تدابري الزمة لضمان متكني اجلميع من الو
وهذا يتطلب اعتماد استراتيجية وطنية لكفالة متتع . ممكن، بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه

صياغة سياسات اجلميع باحلق يف الصحة، استنادا إىل مبادئ حقوق اإلنسان اليت حتدد أهداف هذه االستراتيجية، و
كما ينبغي أيضا لالستراتيجية الوطنية للصحة أن حتدد . ومـا يقابـلها مـن مؤشرات ومعامل خاصة باحلق يف الصحة         

 .املوارد املتاحة لبلوغ األهداف املقررة، فضال عن أجدى وسيلة اقتصادية الستخدام هذه املوارد

نية للصحة أن حيترما، ضمن مجلة أمور، مبدأي وينبغي لصياغة وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوط  -٥٤
وجيب، بشكل خاص، أن يكون حق األفراد واجلماعات يف املشاركة يف عمليات . عـدم التمييز واملشاركة الشعبية  

صنع القرار، اليت قد تؤثر على تنميتهم، مكونا ال غىن عنه ألي سياسة أو برامج أو استراتيجية يتم وضعها للوفاء                
وجيـب العمـل عـلى تعزيـز الصـحة مبشـاركة فعالـة من اتمع يف تقرير                  . ١٢ احلكوميـة مبوجـب املـادة        بااللـتزامات 

وال ميكن كفالة  . األولويـات واختـاذ القرارات والتخطيط والتنفيذ وتقييم االستراتيجيات الرامية إىل حتسني الصحة            
 .لشعبيةتقدمي اخلدمات الصحية بصورة فعالة إال إذا مسحت الدول باملشاركة ا

وينــبغي أيضــا لالســتراتيجية وخطــة العمــل الوطنيــتني للصــحة أن تســتندا إىل مــبادئ املســاءلة والشــفافية      -٥٥
واسـتقالل السـلطة القضـائية، ذلـك أن احلكـم السـليم أساسي لإلعمال الفعال جلميع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك                     

 احلق، ينبغي للدول األطراف أن تتخذ خطوات    ومن أجل يئة مناخ مؤات إلعمال هذا      . إعمـال احلـق يف الصـحة      



E/C.12/2000/4 
Page 19 

مالئمـة لضـمان وعـي قطـاع األعمـال الـتجارية اخلـاص واـتمع املـدين ومراعاما ألمهية احلق يف الصحة يف تأدية             
 .أنشطتهما

وينـبغي لـلدول األطـراف أن تـنظر يف اعـتماد قـانون إطـاري لوضع استراتيجيتها الوطنية املتعلقة باحلق يف             -٥٦
وينـبغي هلـذا القـانون اإلطـاري أن ينشـئ آليـات لرصـد تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل        . ة موضـع التطـبيق    الصـح 

كما ينبغي أن يتضمن أحكاما بشأن األهداف املراد حتقيقها واإلطار الزمين لتحقيقها؛ والوسائل             . الصـحة الوطنية  
       تمع املدين، الذي يشمل اخلرباء يف جمال الصحة، اليت متكن من بلوغ معامل احلق يف الصحة؛ والتعاون املعتزم مع ا

والقطـاع اخلاص واملنظمات الدولية؛ واملسؤولية املؤسسية عن تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنيتني للصحة؛              
وعـند رصـد الـتقدم صـوب إعمال احلق يف الصحة، ينبغي للدول األطراف أن           . وإجـراءات الـتماس العـون احملتمـلة       

 . والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذها اللتزامااحتدد العوامل

 احلق يف املؤشرات واملعامل املتعلقة بالصحة

وينبغي أن تصمم . ينبغي لالستراتيجيات الوطنية للصحة أن حتدد احلق املالئم يف مؤشرات ومعامل الصحة       -٥٧
. على املستويني الوطين والدويل،  ١٢املؤشـرات عـلى حنـو جيعـلها ترصـد الـتزامات الدول األطراف، مبوجب املادة                 

وميكـن لـلدول أن تسترشـد، فـيما يتعـلق باملؤشـرات املالئمة للحق يف الصحة، واليت ينبغي أن تتناول شىت جوانب           
وتتطلب . احلق يف الصحة، بالعمل اجلاري يف منظمة الصحة العاملية، وصندوق األمم املتحدة للطفولة يف هذا الشأن

 .يانا تفصيليا لألسباب احملظورة للتمييزمؤشرات احلق يف الصحة ب

وبعـد حتديـد املؤشـرات املالئمـة لـلحق يف الصـحة، تدعـى الـدول األطـراف إىل وضع معامل وطنية مالئمة                      -٥٨
وأثناء عملية إعداد التقارير الدورية ستدخل اللجنة يف عملية تدقيق مع الدولة            . تتصـل بكـل مؤشـر مـن املؤشرات        

الـنظر عـلى حنو مشترك بني الدولة الطرف واللجنة يف املؤشرات ويف املعامل الوطنية اليت        ويشـمل الـتدقيق     . الطـرف 
ويف اخلمس سنوات التالية، تستعني الدولة . ستحدد األهداف املراد حتقيقها أثناء الفترة اليت سيتناوهلا التقرير املقبل

 يف عملية إعداد التقرير الالحقة، تنظر الدولة وبعد ذلك،. ١٢الطرف ذه املعامل الوطنية يف رصد تنفيذها للمادة 
 .الطرف واللجنة فيما إذا كانت هذه املعامل قد حتققت أم ال، ويف أسباب أي صعوبات تكون قد واجهتها

 وسائل االنتصاف واملساءلة

ل إىل ينـبغي لضـحايا انـتهاك احلـق يف الصـحة سـواء أكانوا أفرادا أم مجاعات أن تتوفر هلم إمكانية الوصو          -٥٩
. )٣٠(وسـائل االنتصـاف القضـائية الفعالـة أو أي وسـائل انتصـاف أخـرى عـلى كـل مـن املسـتويني الوطين والدويل                         

وينـبغي أن يكـون مـن حـق مجيـع الضـحايا الذيـن تعرضـوا ملثل هذه االنتهاكات أن حيصلوا على تعويض مناسب،                    
وينــبغي أن .  أو ضـمانات بعـدم الـتكرار   ميكـن أن يـأخذ شـكل العـودة إىل وضـع ســابق، أو الـتعويض، أو الترضـية       
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يتصدى أمناء مظامل وجلان حلقوق اإلنسان، أو مجعيات محاية املستهلكني أو مجعيات حلقوق املرضى أو مؤسسات 
 .مماثلة على املستوى الوطين ملا يقع من انتهاكات للحق يف الصحة

قانون احمللي أن يؤدي إىل زيادة كبرية يف وميكن لدمج الصكوك الدولية اليت تعترف باحلق يف الصحة يف ال -٦٠
فهذا الدمج ميكن احملاكم من الفصل   . )٣١(نطاق وفعالية تدابري االنتصاف ومن مث ينبغي تشجيعها يف مجيع احلاالت          

 .يف انتهاكات احلق يف الصحة، أو على األقل يف االلتزامات األساسية املترتبة عليه، باالحتكام املباشر إىل العهد

ينـبغي للدولة الطرف أن تشجع القضاة وأعضاء املهن القانونية على إيالء مزيد من االهتمام النتهاكات      و -٦١
 .احلق يف الصحة لدى ممارستهم ملهام وظائفهم

ينـبغي لـلدول األطـراف أن حتترم نشاط املدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم من أعضاء اتمع املدين يف                  -٦٢
 .عيفة أو املهمشة على إعمال حقها يف الصحة وأن حتمي هذا النشاط وتيسره وتعززهسبيل مساعدة الفئات الض

  التزامات العناصر الفاعلة غري الدول األطراف-خامساً 

إن دور وكـاالت وبـرامج األمـم املـتحدة، وخاصـة الوظيفـة الرئيسية املسندة إىل منظمة الصحة العاملية يف          -٦٣
يات الدوليـة واإلقلـيمية والقطرية، لـه أمهية خاصة، مثل دور اليونيسيف فيما     إعمـال احلـق يف الصـحة عـلى املسـتو          

وينبغي للدول األطراف، عند صياغتها وتنفيذها الستراتيجيتها الوطنية اخلاصة باحلق . يتصل حبق الطفل يف الصحة
وباإلضافة إىل ذلك، . مليةيف الصحة، أن تستفيد من املساعدة والتعاون التقنيني اللذين تقدمهما منظمة الصحة العا     

ينبغي للدول األطراف، عند إعدادها لتقاريرها، أن تستغل املعلومات الغزيرة واخلدمات االستشارية ملنظمة الصحة 
 .العاملية فيما يتعلق جبمع البيانات، وتفصيلها ويف وضع مؤشرات ومعامل احلق يف الصحة

فرة يف سبيل إعمال احلق يف الصحة بغية تعزيز التفاعل بني وعالوة على ذلك، ينبغي مواصلة اجلهود املتضا -٦٤
 من العهد، ينبغي    ٢٣ و ٢٢ومبوجب املادتني   . مجيـع العناصـر الفاعـلة املعـنية، مبـا فيهـا خمتلف عناصر اتمع املدين               

وصندوق لكـل مـن مـنظمة الصـحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف،            
األمـم املـتحدة للسـكان، والبـنك الـدويل، واملصـارف اإلمنائيـة اإلقلـيمية، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التجارة                     
العاملية، واهليئات ذات الصلة األخرى داخل منظومة األمم املتحدة، أن يتعاون على حنو فعال مع الدول األطراف، 

 الصـحة عـلى املسـتوى الوطين، مع إيالء االعتبار الواجـب للوالية        باالعـتماد عـلى خـربته، يف جمـال تـنفيذ احلـق يف             
وبوجه خاص، ينبغي للمؤسسات املالية الدولية، ال سيما البنك الدويل وصندق      . الفـردية لكـل مـن هذه املنظمات       

ئتمانية، وبراجمها النقد الدويل، أن تويل اهتماما كبريا حلماية احلق يف الصحة فـي سياسـاا اإلقراضية، واتفاقاا اال
١٢وعند النظر يف تقارير الدول األطراف وقدرا على الوفاء بااللتزامات مبوجب املادة . املتعلقة بالتكيف اهليكلي
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ومن شأن قيام الوكاالت املتخصصة والربامج . ، سـتنظر اللجـنة يف أثـر املسـاعدة املقدمة من مجيع العناصر الفاعلة     
. حدة باعتماد ج قائم على حقوق اإلنسان أن ييسر إىل حد بعيد إعمال احلق يف الصحةواهليئات التابعة لألمم املت

وسـتقوم اللجـنة أيضـا أثـناء الـنظر يف تقاريـر الـدول األطـراف بدراسـة دور اجلمعيـات املهـنية الصحية وغريها من                        
 .١٢املنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بالتزامات الدول مبوجب املادة 

دور كـل مـن مـنظمة الصـحة العامليـة، ومفوضـية األمـم املـتحدة السـامية لشـؤون الالجئني، وجلنة              ويتسـم    -٦٥
اهلالل األمحر واليونيسيف، فضال عن املنظمات غري احلكومية واجلمعيات الطبية الوطنية،           / الصـليب األمحر الدولية   

ة يف أوقات الطوارئ، مبا يف ذلك تقدمي بأمهيـة خاصـة فـيما يتعلق باإلغاثة يف حاالت الكوارث واملساعدة اإلنساني    
وينبغي إعطاء األولوية يف تقدمي املساعدة الطبية الدولية، وتوزيع املوارد . املسـاعدة إىل الالجـئني واملشردين داخليا   

وإدارـا، مـثل امليـاه النظيفة الصاحلة للشرب، واألغذية واإلمدادات الطبية واملعونات املالية إىل أضعف اموعات        
 .السكانية وأشدها تعرضا للتهميش

 .٢٠٠٠مايو / أيار١١اعتمد يف 

 احلواشي

عـلى سـبيل املـثال، جيـوز قانونيـاً إنفـاذ مـبدأ عـدم الـتمييز فـيما يتعلق باملرافق والسلع واخلدمات                    )١( 
 .املرتبطة بالصحة يف العديد من الواليات القضائية الوطنية

 .١٩٨٩/١١يف قرارها  )٢( 

دئ املتعـلقة حبمايـة األشـخاص املصـابني مبـرض عقلي وحتسني العناية بالصحة العقلية اليت                 إن املـبا   )٣( 
 بشــأن ٥والتعــليق العــام للجــنة رقــم ) ٤٦/١١٩القــرار  (١٩٩١اعــتمدا اجلمعيــة العامــة لألمــم املــتحدة يف عــام  

الدويل للسكان والتنمية املعوقـني، ينطـبقان عـلى األشـخاص املصـابني مبـرض عقـلي؛ ويـرد يف بـرنامج عمـل املؤمتر                    
، وكذلـك يف إعـالن وبـرنامج عمل املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة املعقود يف           ١٩٩٤املعقـود يف القاهـرة يف عـام         

 .، تعريف للصحة اإلجنابية ولصحة املرأة على التوايل١٩٩٥بيجني يف عام 

؛ والــربوتوكول )١٩٤٩(حلــرب  مــن اتفاقيــات جــنيف بشــأن محايــة ضــحايا ا  ٣املــادة املشــتركة  )٤( 
؛ والربوتوكول اإلضايف )أ) (٢(٧٥املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية، املادة ) ١٩٧٧(اإلضايف األول 

 ).أ(٤املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية، املادة ) ١٩٧٧(الثاين 

ــنظمة الصــحة العا   )٥(  ــنموذجية مل ــنقحة يف كــانون    انظــر القائمــة ال ــة بشــأن العقــاقري األساســية، امل ملي
 .١٩٩٩، ٤، رقم ١٣، املعلومات الدوائية ملنظمة الصحة العاملية ، الد ١٩٩٩ديسمرب /األول
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تشـمل أي إشـارة يف هـذا التعـليق العـام إىل املرافق والسلع واخلدمات املرتبطة بالصحة املقومات                    )٦( 
 .من هذا التعليق العام، ما مل يرد نص صريح خبالف ذلك) أ (١٢ و١١تني األساسية للصحة املوجزة يف الفقر

 . من هذا التعليق العام١٩ و١٨انظر الفقرتني  )٧( 

ويركز هذا التعليق العام .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢-١٩انظـر املادة    )٨( 
 . أمهية هذه املسألة اخلاصة فيما يتعلق بالصحةبشكل خاص على إمكانية الوصول إىل املعلومات بسبب 

يف األدبيـات واملمارسات املتعلقة باحلق يف الصحة، كثرياً ما ترد اإلشارة إىل ثالثة مستويات من           )٩( 
الرعاية الصحية األولية اليت تتناول عادة األمراض الشائعة والبسيطة نسبياً ويقدمها موظفون            : الرعاية الصحية هي  

و أطـباء مدربـون تدريـباً عاماً يعملون داخل اتمع احمللي وبتكلفة منخفضة نسبياً؛ والرعاية الصحية       أ/صـحيون و  
الـثانوية الـيت تقـدم يف املراكز، وهي مستشفيات عادة، وتتناول بصورة عامة األمراض الشائعة البسيطة أو اخلطرية            

دم موظفني صحيني وأطباء مدربني على ختصصات نسـبياً الـيت ال ميكـن عالجهـا عـلى صعيد اتمع احمللي، وتستخ      
حمـددة، ومعـدات خاصـة، وتقـدم الـرعاية للمرضـى الداخـليني أحيانـاً بتكـلفة مـرتفعة مقارنـة مـع الـرعاية األوليـة؛               
والـرعاية الصـحية مـن املرتـبة الثالـثة الـيت تقـدم يف عـدد ضـئيل نسـبياً مـن املراكـز، وتتـناول عـادة عددا صغريا من                           

يطة أو اخلطرية اليت تتطلب موظفني صحيني وأطباء مدربني على ختصصات حمددة ومعدات خاصة،              األمـراض البسـ   
ونظراً إىل أن أنواع الرعاية الصحية األولية والثانوية ومن املرتبة الثالثة كثرياً . وغالباً ما تكون باهظة التكلفة نسبياً

ئماً املعايري الكافية للتفرقة بينها على حنو يساعد على مـا تـتداخل وغالـباً مـا تتفاعل، فإن هذا التصنيف ال يقدم دا       
حتديـد مستويات الرعاية الصحية اليت جيب أن تقدمها الدول األطراف، وبالتايل يكون اإلسهام املقدم حمدوداً فيما       

 .١٢يتعلق بالفهم املعياري للمادة 

ستخدم بشكل عام، وحل حمله معدالت وفقاً ملنظمة الصحة العاملية، مل يعد معدل املواليد املوتى ي )١٠( 
 .وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة

مــا حــول "مــا يوجــد أو حيــدث قــبل الــوالدة؛ ويشــري مصــطلح " الســابق لــلوالدة"يشــري مصــطلح  )١١( 
عاً من  أسبو٢٨وفقاً لإلحصاءات الطبية تبدأ هذه الفترة عند إمتام (إىل الفترة الوجيزة قبل الوالدة وبعدها " الوالدة

، فيغطي "الوليدي"؛ أما مصطلح )بدايـة احلمـل ويـتراوح تعريف ايتها ما بني األسبوع األول والرابع بعد الوالدة      
ويقتصر . إىل ما حيدث بعد الوالدة" ما بعد الوالدة"الفترة املرتبطة بأول أربعة أسابيع بعد الوالدة؛ ويشري مصطلح 

 ".ما بعد الوالدة"و" ما قبل الوالدة"ني العامني هذا التعليق العام على استخدام املصطلح

تعـين الصحة اإلجنابية أن يتمتع النساء والرجال حبرية اختيار اإلجناب كلما أرادوا، وتشمل احلق                 )١٢( 
ــاً لتنظــيم األســرة والوصــول إىل هــذه الوســائل وفقــاً       يف معــرفة الوســائل اآلمــنة والفعالــة واملقــبولة وامليســورة مالي
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، فضالً عن احلق يف الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية املناسبة اليت ستمكِّن النساء، على سبيل املثال، الختيارهم
 .من إمتام فترة احلمل والوالدة بسالمة

 الذي ينص على ما ١٩٧٢ من إعالن ستكهومل لعام ١وحتيط اللجنة علماً يف هذا الصدد باملبدأ        )١٣( 
ي يف احلـرية، واملسـاواة، وظـروف معيشـية مناسبة، ويف بيئة ذات نوعية تسمح              يتمـتع الفـرد بـاحلق األساسـ       : "يـلي 

، كما حتيط علماً بالتطورات األخرية يف القانون الدويل، مبا يف ذلك قرار اجلمعية العامة         "بـالعيش يف كـرامة ورفاه     
؛ وصكوك حقوق  من إعالن ريو١ بشأن ضرورة ضمان وجود بيئة صحية من أجل رفاه األفراد؛ واملبدأ      ٤٥/٩٤

 . من بروتوكول سان سلفادور امللحق باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان١٠اإلنسان اإلقليمية مثل املادة 

 .٢-٤، املادة ١٥٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )١٤(

 . أعاله٨واحلاشية ) ب(١٢انظر الفقرة  )١٥(

 . من هذا التعليق العام٤٤ و٤٣ني لالطالع على االلتزامات الرئيسية، انظر الفقرت )١٦(

 .من اتفاقية حقوق الطفل) ١ (٢٤املادة  )١٧( 

صـحة األم والطفل وتنظيم  " واملعـنون  ١٩٩٤ لعـام  ١٠ - ٤٧انظـر قـرار مجعيـة الصـحة العامليـة         )١٨( 
 ".املمارسات التقليدية الضارة بصحة األم والطفل: األسرة

رية املتصلة بالشعوب األصلية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم تشمل القواعد الدولية الناشئة األخ )١٩( 
 مـن اتفاقية  ٣٠و) د(و) ج (٢٩؛ واملـادتني   )١٩٨٩( بشـأن الشـعوب األصـلية والقبـلية يف البـلدان املسـتقلة               ١٦٩

، الـيت توصي الدول  )١٩٩٢(مـن االتفاقيـة املتعـلقة بالتـنوع الـبيولوجي         ) ي (٨؛ واملـادة    )١٩٨٩(حقـوق الطفـل     
احـترام معارف وابتكارات وممارسات جمتمعات السكان األصليني وصوا واحملافظة عليها، وجدول أعمال القرن     ب

 من اجلزء األول من ٢٠؛ والفقرة ٢٦، خاصة الفصل )١٩٩٢( التابع ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ٢١
أن تتخذ الدول خطوات إجيابية منسقة من أجل كفالة ، اليت تنص على ضرورة )١٩٩٣(إعالن وبرنامج عمل فيينا 

وانظر أيضاً ديباجة االتفاقية اإلطارية لألمم . احترام مجيع حقوق اإلنسان للشعوب األصلية على أساس عدم التمييز
حــة مــن اتفاقيــة األمــم املــتحدة ملكاف) ه ) (٢ (١٠ مــنها؛ واملـادة  ٣واملــادة ) ١٩٩٢(املـتحدة املتعــلقة بــتغري املــناخ  

ــلدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الشــديد و   وخــالل ). ١٩٩٤(أو مــن التصــحر، وخباصــة يف أفــريقيا  /التصــحر يف الب
الســنوات األخــرية، قــام عــدد مــتزايد مــن الــدول بــتعديل دســاتريها واألخــذ بتشــريعات تعــترف بــاحلقوق اخلاصــة    

 .بالشعوب األصلية

 .٤٣، الفقرة ١٣انظر التعليق العام رقم  )٢٠(
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 .٤٤، الفقرة ١٣؛ والتعليق العام رقم ٩، الفقرة ٣انظر التعليق العام رقم  )٢١( 

 .٤٥، الفقرة ١٣؛ والتعليق العام رقم ٩، الفقرة ٣انظر التعليق العام رقم  )٢٢( 

، يشـتمل االلـتزام بالتحقيق على التزام بالتسهيل والتزام   ١٣ و١٢وفقـا للتعـليقني العـامني رقمـي        )٢٣( 
ذا التعليق العام، يشتمل االلتزام باألداء أيضا على التزام بالتعزيز نظرا لألمهية البالغة لتعزيز الصحة        ويف ه . بالتوفري

 .يف عمل منظمة الصحة العاملية وغريها

 ).١٩٩١ (٤٦/١١٩قرار اجلمعية العامة  )٢٤( 

ــا       )٢٥(  ــيما يتعــلق ب ــترخيص واملكافحــة ف ــتحديد وال ــتعرف وال ملواد عناصــر مــثل هــذه السياســة هــي ال
واملعـدات والعوامـل وعمـليات العمـل اخلطـرية؛ توفـري املعـلومات الصحية للعاملني، وتوفري مالبس ومعدات وقائية            
مناسـبة إذا دعـت احلاجـة إليهـا؛ وإنفـاذ القوانـني والـلوائح مـن خـالل التفـتيش الكـايف؛ وشـرط اإلبالغ باحلوادث                  

راض اخلطــرية وإعــداد إحصــاءات ســنوية؛ ومحايــة العمــال واألمــراض املهــنية، وإجــراء حتقيقــات يف احلــوادث واألمــ
وممثليهم من التدابري التأديبية اليت تتخذ ضدهم بسبب إجراءات سليمة اختذوها وفقا هلذه السياسة؛ وتوفري خدمات 

انظـر اتفاقيـة مـنظمة العمـل الدوليـة بشـأن السـالمة والصحة املهنيتني،          . صـحية مهـنية  هلـا وظـائف وقائيـة أساسـاً            
 ).١٦١رقم  (١٩٨٥، واالتفاقية بشأن خدمات الصحة املهنية، )١٥٥رقم  (١٩٨١

 ١٢-٦ آتـا، تقريـر املؤمتـر الدويل املعين بالرعاية الصحية األولية،           -املـادة الـثانية مـن إعـالن أملـا            )٢٦( 
مليــة،  مــنظمة الصــحة العا١، رقــم "سلســلة الصــحة لــلجميع"مــنظمة الصــحة العامليــة، : ، يف١٩٧٨ســبتمرب /أيــلول

 .١٩٧٨جنيف، 

 . من التعليق العام٤٥انظر الفقرة  )٢٧( 

منشورات  (١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٣-٥تقريـر املؤمتـر الدويل املعين بالسكان والتنمية، القاهرة،         )٢٨( 
 .، املرفق، الفصالن السابع والثامن١، الفصل األول، القرار )E.95.XIII.18األمم املتحدة، رقم املبيع 

 .١-٢د، املادة العه )٢٩( 

بصـرف الـنظر عمـا إذا كـان ميكـن للفـئات بصـفتها هـذه أن تسـعى لالنتصـاف بوصـفها صاحبة                    )٣٠( 
واحلقوق اجلماعية هلا   .  بكل من البعدين اجلماعي والفردي     ١٢حقـوق مميـزة، فـإن الـدول األطـراف مـلزمة باملادة              

عتمد بشدة على احلماية والتشجيع ومها جان       أمهيـة كـبرية يف ميـدان الصـحة؛ والسياسـة احلديـثة للصحة العامة ت               
 .موجهان أساساً إىل اجلماعات

 .٩، الفقرة ٢انظر التعليق العام رقم  )٣١( 

- - - - - 

 


