الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة )21
الصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان ال غىن عنه من أجل التمتع حبقوق اإلنسان األخرى .وحيق
-1
لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى منن الصنحة نكنن بلوغنه ويإىلني إي الكنام بكرامنة .ونكنن السنكي إي
إعمال احلق يف الصحة عن طريق ننُ ُهج عديدة ومتكاملة مثل وضع سااسات صحاة ،أو تنإاذ بنرامج الصنحة
الننت تىلننكها منامننة الصننحة الكاااننة ،أو اعتمنناي صننكو .وانوناننة ذنندية .وعننقوة علننى لن  ،ي ننمل احلننق يف
الصحة بكض اجلوانب الت نكن فرضها وانوناا(.)i
 -2وحننق اإلنسننان يف الصننحة مسننلل بننه يف الكدينند مننن الصننكو .الدولاننة .فننالإقرة  1مننن اانناية  22مننن
اإلعقن الكااي حلقنوق اإلنسنان تد ند أنل للكنل انق احلنق يف مسنتوى مكا نة يكإني لىلنمان الصنحة لنه
وألس نرته ،وي ننمل ااأ ننل واالننن وااسننكن والرعايننة ال ناننة واةنندمات االجتماعاننة الىلننرو يةل .ويننن الكهنند
الدويل اةاص باحلقوق االوتصايي ة واالجتماعاة والثقافانة علنى أ نل مناية تتكلنق بناحلق يف الصنحة يف القنانون
النندويل حلقننوق اإلنسننان .ووفقننا للمنناية  ) 1(12مننن الكهنند ،تقننر النندول األطنران لحبننق ننل إنسننان يف التمتننع
بأعلى مستوى من الصحة اجلسماة والكقلاة نكن بلوغهل ،يف حني تسري اااية  ،)2(12على سنال التمثال،
عديا من لالتدابري الت يتكني علنى الندول األطنران  ...اها لنا لتنأمني ااما سنة الكاملنة "نذا احلنقل .وإضنافة
إي ل  ،فاحلق يف الصحة مكرتن به ،يف اااية (2ل) (‘ )‘4من االتإاواة الدولاة للقىلاء على مجاع أاكال
التماان الكنصنرل لكننا  ،1692ويف اانايتني (1-11و) و 12منن اتإاواننة القىلناء علنى مجاننع أانكال التماان
ضد اارأة لكا  ،1696ويف اااية  24من اتإاواة حقوق ال إل لكا  ، 1696و ل يف مجلة مصاي أخرى.
ما يكرتن باحلق يف الصحة يف عدي من صكو .حقوق اإلنسان اإلولاماة ،مثل اااثاق االجتماعي األو ويب
لكنا  1691بصنناهته اانقحننة (ااناية  ،) 11واااثنناق األفريقنني حلقننوق اإلنسنان وال ننكو لكننا ( 1691اانناية
 ،) 19والربوتو ننول اإلض ننايف لقتإاوا ننة األمريكا ننة حلق ننوق اإلنسننان يف ة ننال احلق ننوق االوتص ننايية واالجتماعا ننة
والثقافاة لكا ( 1699ااناية  .) 11وبااثنل ،أعلنن عنن احلنق يف الصنحة منن جاننب جلننة حقنوق اإلنسنان(،)ii
و ذل يف إعقن وبرنامج عمل فاانا لكا  ،1661ويف صكو .يولاة أخرى(.)iii
 -1ويرتنط احلق يف الصحة ا تناطا وثاقا بإعمال حقوق اإلنسان األخرى ويكتمد على ل  ،مثلمنا ينري
يف ال رعة الدولاة حلقوق اإلنسان ،مبا فاها احلق يف ااأ ل ،وااسكن ،والكمل ،والتكلال ،والكرامة اإلنسناناة،
واحلا نناة ،وع نند التماا ن  ،وااس نناواة ،وحا ننر التك ننذيب ،واةصوص نناة ،والوص ننول إي ااكلوم ننات ،وحري ننة تك ننوين
اجلمكاات ،والتجمع ،والتنقل .فهذه احلقوق واحلريات وغريلا لي جوانب ال تتج أ من احلق يف الصحة.
 -4وعننند صننااغة اانناية  12مننن الكهنند ،ت تكتمنند اللجنننة الثال ثننة التابكننة للجمكاننة الكامننة لدمننل ااتحنندة
تكريف الصنحة النوا ي يف ييناجنة يسنتو منامنة الصنحة الكااانة ،النذل يصنو مإهنو الصنحة علنى أننه لحالنة
مننن ا تمننال السننقمة بنندناا وعقلاننا واجتماعاننا ،ال ةننري انكنندا ااننر أو الكج ن ل .غننري أن اإلاننا ة ال نوا ية يف
اااية  )1(12من الكه د إي لأعلى مستوى منن الصنحة اجلسنماة والكقلانة نكنن بلوغنهل ال تقتصنر علنى احلنق
يف الرعايننة الصننحاة .وعلننى الككن مننن لن  ،تن ننول خلإاننة صننااغة اانناية  ) 2(12وألإاظهننا الصننرحية علننى
إو نرا بننأن احلننق يف الصننحة ي ننمل طاعإننة عريىلننة مننن الكوامننل االجتماعاننة واالوتصننايية الننت ا ن الاننرون
الس ننالة للن نناي ب ننأن يكا نوا حا نناة ص ننحاة ،م ننا ت ننمل ااقوم ننات األساس نناة للص ننحة مث ننل اله ننذاء والتهذي ننة،
وااسننكن ،واحلصننول علننى مانناه ال ننر ااأمونننة واإلصننحام الكننايف ،والكمننل يف ظننرون منننة وصننحاة ،وبا ننة
صحاة.

 -2وتند  .اللجننة أن التمتنع الكامننل بناحلق يف الصنحة ال ين ال لندفا بكاند اانننال اقينني النناي يف مجاننع
ألاء الكات .وعقوة على ل  ،ويف حاالت عديدة ،ي ياي لذا ا"دن ابتكايا ،خاصة ألول الذين يكا ون
يف حالة من الإقر .وتقر اللجنة بالكواعق ا"اكلاة ا"اعلنة وغريلنا منن الكواعنق النامجنة عنن عوامنل يولانة وعوامنل
أخرى ال ونل للدول بالسا رة علاها وحتول يون اإلعمال التا للماية  12يف الكديد من الدول األطران.
وبهانة ااسننايفة يف تنإاننذ النندول األطنران للكهنند والوفنناء بالت اما ننا ااتكلقنة بتقننده التقننا ير ،ير ن لننذا
-9
التكلاننق الكننا علننى ااىلننمون ااكاننا ل للمنناية ( 12اجل ن ء األول) ،والت امننات النندول األط نران (اجل ن ء الثننا )،
واالنتها ات (اجل ء الثالث) ،والتنإاذ على الصكاد الوطين (اجل ء الرابع) ،بانما يتناول اجل ء اةام الت امنات
اجلهات الإاعلة خبقن الدول األطران .وود أعد لذا التكلاق الكا يف ضوء اةنربة النت ا تسننتها اللجننة منن
ي استها لتقا ير الدول األطران على مدى سنوات عديدة.
 -2المضمون المعياري للمادة 21
 -9تنن الإقننرة  1منن اانناية  12علنى تكريننف للحنق يف الصننحة ،بانمنا تننري يف الإقنرة  2مننن اانناية 12
أمثلة توضاحاة غري ااملة اللت امات الدول األطران.
 -9وال يننهي فهل احلق يف الصحة على أنه احلق يف التمتع بصحة جادة فقط .فاحلق يف الصحة ي مل
حريننات وحقووننا علننى حنند سنواء .أمننا احلريننات فتتىلننمن حننق اإلنسننان يف الننتحكل يف صننحته وجسننده ،مبننا يف
ل حريته اجلنساة واإلجناباة ،واحلق يف أن يكون يف مأمن من التدخل ،مثل احلق يف أن يكون يف مأمن منن
التكذيب ،ومن مكاجلته طناا أو إجراء جتا طناة علاه بدون ضاه .وأما احلقوق فت نمل احلنق يف االسنتإاية
من ناا للحماية الصحاة يتاح التكافد يف الإرص أما الناي للتمتع بأعلى مستوى من الصحة نكن بلوغه.
ويراعنني مإهننو لأعلننى مسننتوى مننن الصننحة نكننن بلوغننهل النوا ي يف اانناية  )1(12ننق مننن ال ننرو
-6
األساساة الناولوجاة واالجت ماعاة االوتصايية للإري وااوا ي ااتاحة للدولة .ومثة عدي من اجلوانب النت ال نكنن
تناو"نا "نا يف إطنا الكقونة بننني الندول واألفنراي فحسنبه وعلنى وجننه اةصنوص ،ال تسنت اع الدولنة أن تكإننل
الصننحة اجلانندة ،مننا ال تسننت اع النندول أن تننوفر الووايننة مننن ننل سنننب نكننن أن يننديل إي اعننتقل صننحة
اإلنسان .ولكذا فنإن الكوامنل الو اثانة ،ووابلانة الإنري للتكنر العنتقل صنحته ،وانتهاجنه ألسنالاب حاناة غنري
صحاة أو خ نرة ،وند يكنون "نا يو لنا فامنا يتكلنق بصنحة الإنري .وبالتنايل ،منب أن يُإهنل احلنق يف الصنحة
علننى أنننه احلننق يف التمتننع مبجموعننة متنوعننة مننن اارافننق والسننلع ،واةنندمات ،والاننرون الىلننرو ية لنلننو أعلننى
مستوى ممكن من الصحة.
 -11ومنذ اعتماي الكهدين الدولاني يف عا  ،1699تهريت حالة الصحة يف الكات تهنريا جنذ يا ،وتكنر
مإهو الصحة لتهريات جولرية واتسع ن اوه فأيخل يف االعتنا م يد من مقومات الصحة ،مثل توزيع اانوا ي
والإوا ق بني اجلنسني .ما أن التكريف األوسع ن اوا للصحة أصنح يراعي انواغل تتكلنق باحلاناة االجتماعانة
مثننل الكنننف والنن اَّ ااسل ننح( .)ivوعننقوة علننى لن  ،ازياي انت ننا أمنرا ت تكننن مكروفننة سننابقا مثننل فننريوي
نق ااناعة الن رية ومتقزمة نق ااناعة ااكتسنب ،وغرييفنا منن األمنرا مثنل السنرطان ،فىلنق عنن النمنو
السريع يف عدي سكان الكات ،األمر الذل أوجد عواعق جديدة أما إعمال احلق يف الصحة ولي عواعق يننهي
مراعا نا عنند تإسري اااية .12

 -11وتإسر اللجنة احلق يف الصحة ،وفقا للتكريف الوا ي يف ااناية  ،)1(12علنى أننه حنق انامل ال يقتصنر
علننى تقننده الرعايننة الصننحاة ااناسنننة ويف حانهننا فحسننب ،بننل ي ننمل أيىلننا ااقومننات األساسنناة للصننحة مثننل
احلصننول علننى مانناه ال ننر ااأمونننة واإلصننحام ااناسننب ،واإلمننداي الكننايف بالهننذاء ا مننن والتهذيننة وااسننكن،
وظننرون صننحاة للكمننل والنا ننة ،واحلصننول علننى التوعاننة وااكلومننات فامننا يتصننل بالصننحة ،مبننا يف لن مننا يتصننل
منهننا بالصننحة اجلنسنناة واإلجناباننة .ويتمثننل جانننب لننا خننر يف م ننا ة السننكان يف امننل عملاننة اهننا القنرا ات
اارتن ة بالصحة على الصكد اجملتمكاة والوطناة والدولاة.
 -12وي مل احلق يف الصحة ،جبماع أاكاله وعلى مجاع ااسنتويات ،الكناصنر اارتاب نة واألساسناة التالانة
الت يتووف ت ناقها الدواق على الارون الساعدة يف يولة طرن ذديةل
التوافر ل مب أن توفر الدولة ال رن القد الكايف من اارافق الكاملة ااكناة بالصنحة الكامنة
(أ)
والرعاية الصحاة و ذل من السلع واةدمات والربامج .وخيتلف ال ابع احملدي للمرافق والسلع واةدمات وفقا
لكوامل عديدة ،من بانها ااستوى اإلمناعي للدولة ال رن وإن انت تتىلمن ااقومات األساساة للصحة مثنل
مااه ال ر ااأمونة ومرافق اإلصحام الكافاة ،وااست إاات ،والكاايات ،وغريلا من اانا اارتن ة بالصحة،
وااننوظإني ال ناننني وااهناننني اانند بني الننذين حيصننلون علننى مرتنننات تنافسنناة ذلاننا ،والكقنناوري األساسنناة وفقننا
لتكريإها يف برنامج الكمل ااتكلق بالكقاوري األساساة الذل وضكته منامة الصحة الكاااة(.)v
( ) إمكاناننة الوصننولل يننهنني أن يتمتننع اجلماننع ،بنندون ياا ن  ،بإمكاناننة االسننتإاية مننن اارافننق
والسلع واةدمات الصنحاة( ، )viياخنل ن ناق الوالينة القانونانة للدولنة ال نرن .وتتسنل إمكانانة الوصنول بأ بكنة
أبكاي متداخلة ليل
عد التماا ل مب أن يتمتع اجلماع بإمكاناة االسنتإاية منن اارافنق والسنلع واةندمات الصنحاة ،وال
سنناما أ ثننر الإ ننات ضننكإا أو ما ننا مننن بننني السننكان حبكننل القننانون وحبكننل الواوننع ،يون أل ياان
على أساي أل سنب عن األسنا احملاو ة()viiه
إمكاناة الوصنول مايينال يننهني أن تكنون اارافنق والسنلع واةندمات الصنحاة متاحنة مايينا وعلنى لنو
مأمون جلماع ف ات السكان ،خاصنة الإ نات الىلنكاإة أو ااهم نة ،مثنل األولانات اإلثنانة وال نكو
األصلاة ،والنساء ،واألطإال ،واارالقني ،و نا السن ،وااكووني واألاقاص ااصابني بإريوي نق
ااناعننة الن نريةداإليدز .مننا أن إمكاناننة الوصننول تكننين ضننمناا أن تكننون اةنندمات ال ناننة وااقومننات
األساساة للصحة ،مثل مااه ال ر ااأمونة ومرافق اإلصحام الكافاة متاحة ماييا وعلى لو مأمون
لل سننكان مبننا يف ل ن سننكان ااننناطق الريإاننة .وت ننمل إمكاناننة الوصننول ننذل يكننني ااكننووني مننن
الوصول إي اانا ه
إمكاناة الوصول اوتصاييا (القد ة على حتمل النإقات)ل منب أن ينتمكن اجلمانع منن حتمنل نإقنات
اارافق والسلع واةدمات الصحاة .ويننهني أن يقنو سنداي وامنة خندمات الرعاينة الصنحاة وخندمات
ااقومننات األساسنناة للصننحة علننى مننندأ اإلنصننان الننذل يكإننل القنند ة للجماننع ،مبننا فنناهل الإ ننات
احملرومة اجتماعاا ،علنى يفنع تكلإنة لنذه اةندمات سنواء أ اننت مقدمنة منن الق ناَّ اةناص أو منن

الق اَّ الكنا  .ويقتىلني اإلنصنان عند حتمانل األسنر الإقنرية عنبء نإقنات صنحاة ال يتناسنب منع
ود ا مقا نة باألسر األغىنه
()viii

إمكاناننة الوصننول إي ااكلومنناتل ت ننمل لننذه اإلمكاناننة احلننق يف التمنناي ااكلومننات واألفكننا
ااتكلقة بااساعل الصحاة واحلصول علاها ونقلها .غري أنه ال يننهي إلمكانانة الوصنول إي ااكلومنات
أن تدثر على احلق يف احلإاظ على سرية الناانات الصحاة ال قصاةه
(ج) ااقنولاننةل يننهنني أن تراعننى يف مجاننع اارافننق والسننلع واةنندمات الصننحاة ااننناي األخقواننة
ال ناننة وأن تكننون مناسنننة ثقافاننا ،أل أن حتننرت ثقافننة األفنراي ،واألولاننات ،وال ننكو  ،واجملتمكننات ،وأن تراعنني
مت لنات اجلنسني ويو ة احلااة ،وأن يتاح تصما مها احرتا مندأ السنرية وحتسنني احلالنة الصنحاة لدانقاص
ااكنانيه
اجلنويةل مننن النقز أن تكننون اارافنق والسننلع واةندمات الصننحاة مقنولنة ثقافاننا ،منا يننهنني
(ي)
أن تكننون مناسنننة علماننا وطناننا و ات نوعاننة جانندة .ويت لننب لن  ،يف مجلننة أمننو  ،مننوظإني طناننني مننالرين،
وعقاوري ومكدات است إاعاة مكتمدة علماا وت تنته مدة صقحاتها ،ومااه ار مأمونة ،وإصحاحا مناسنا.
 -11وتتىلمن القاعمة غري ال املة لدمثلة الوا ية يف اااية  )2(12توجاها لتحديد اإلجراءات الت يتكني
على الدول اها لنا .وتننري فاهنا أمثلننة عامنة ذندية عنن التندابري الناان ة عنن التكرينف الواسنع الن ناق للحنق يف
الصحة الوا ي يف اااية  ،) 1(12ولو ما يوضح مىلمون ل احلق ما يتمثل يف الإقرات التالاة(.)ix

المادة ( 1-21أ) :الحق في الصحة فيما يتعلق باألم والطفل والصحة اإلنجابية
 -14نكن أن يإهنل لالكمنل علنى خإنض مكندل وفانات ااوالاند ومكندل وفانات الرضنع وتنأمني مننو ال إنل
مننوا صننحاال (اانناية (2-12أ))( ، )xعلننى أنننه يت لننب تنندابري مننن أجننل حتسننني صننحة ال إننل واأل  ،واةنندمات
الصننحاة اجلنسنناة واإلجناباننة ،مبننا يف ل ن إمكاناننة الوصننول إي خنندمات تناننال األسننرة ،والرعايننة ونننل الننوالية
وبكدلا( ، )xiوخدمات التولاد يف حاالت ال وا  ،والوصول إي ااكلومات ،فىلق عن ااوا ي القزمة من أجل
الكمل استنايا إي تل ااكلومات(.)xii
المادة ( 1-21ب) :الحق في التمتع ببيئة صحية في الطبيعة ومكان العمل
 -12ي مل لحتسني مجاع جوانب الصحة النا اة والصناعاةل (اااية  ،)) ( 2-12يف مجلة أمو  ،التدابري
الوواعاة ااتكلقة باحلوايث واألمرا ااهناةه وضرو ة إالة إمدايات افاة من مااه ال ر ااأمونة واإلصحام
األساسننيه وووايننة السننكان واحلنند مننن تكرضننهل للمنواي الىلننا ة ،مثننل األاننكة واانواي الكامااعاننة الىلننا ة أو غننري
ل من الارون النا اة ااد ية الت تدثر بصو ة مناارة أ و غري مناارة على صحة اإلنسان( .)xiiiوعقوة على
لن  ،فننإن الووايننة الصننحاة يف اجملننال الصننناعي تكننين تقلاننل أسنننا ااقنناطر الصننحاة ااقزمننة لنا ننة الكمننل إي
احلد األيىن ،بقد اإلمكان عملاا( .)xivوت نمل ااناية  ) (2-12أيىلنا تنوفري مسنكن مقعنل وظنرون عمنل
مأمون ننة وص ننحاة ،وإم نندايات افا ننة م ننن األغذي ننة ،وتهذي ننة مقعم ننة ،م ننا تث ننين ع ننن تك نناطي الكحولا ننات،
واستهق .التنغ ،وااقد ات ،وغريلا من ااواي الىلا ة.

المادة ( 1-21ج) :الحق في الوقاية من األمراض وعالجها ومكافحتها
 -19تت لب لالوواية منن األمنرا الوباعاة وااتوطنة وااهناة واألمرا األخرى وع قجها ومكافحتهال
(ااناية (2-12ج)) وضننع بنرامج وواعاننة وتثقاإانة فامننا يتكلنق بال نواغل الصنحاة اارتن ننة بالسنلو .مثننل األمنرا
اانقولننة عننن طريننق االتصننال اجلنسنني ،وال سنناما فننريوي نقن ااناعننة الن نريةداإليدز ،وال نواغل الننت تنندثر سننلناا
علننى الصننحة اجلنسنناة واإلجناباننة ،وتك ي ن ااقومننات االجتماعاننة للصننحة اجلانندة مثننل السننقمة النا اننة ،والتكلننال،
والتنماننة االوتصننايية ،وااسنناواة بننني اجلنسننني .وي ننمل احلننق يف الكننقج إن نناء ناننا للرعايننة ال ناننة الكاجلننة يف
حاالت احلوايث ،واألوب ة ،وااقاطر الصحاة ااماثلة ،وتقده اإلغاثة يف حناالت الكنوا ث وااسناعدة اإلنسناناة
يف حاالت ال وا  .وت ري مكافحة األمرا إي اجلهنوي النت تننذ"ا الندول بصنو ة فريينة أو م نرت ة منن أجنل
مجلة أمو  ،من بانهنا إتاحنة التكنولوجانات ات الصنلة باسنتقدا وحتسنني نانل مراوننة األوب نة ومجنع النااننات
على أساي مإصل ،وتنإاذ أو تك ي برامج التحصني وغريلا من اسرتاتاجاات مكافحة األمرا ااكدية.
المادة ( 1-21د) :الحق في االستفادة من المرافق الصحية والسلع والخدمات الصحية

()xv

 -19ت ننمل ل ا ننة ظ ننرون م ننن اننأخلا ت ننأمني اةدم ننات ال نا ننة والكنايننة ال ناننة للجماننع يف حالننة ااننر ل
(اانناية ( 2-12ي)) اجلسنندل والكقلنني علننى حنند سننواء ،تننوفري إمكاناننة الوصننول علننى ونند ااسنناواة ويف الووننت
ااناسننب إي اةنندمات الصننحاة األساسنناة الوواعاننة والكقجاننة والتألالاننة ،والتثقاننف الصننحيه وبنرامج الإحن
اان ننتاله والك ننقج ااقع ننل لدم نرا الس نناعدة ،واإلص ننابات ،وح نناالت الك ننوق ،ويإىل ننل أن يك ننون ل ن عل ننى
الصكاد اجملتمكيه وت وفري الكقاوري األساساةه والكقج والرعاية ااناسنني للصحة الكقلاة .ويتمثل أحند اجلواننب
ا"امة األخرى يف حتسني وتك ي م نا ة السنكان يف تقنده اةندمات الصنحاة الوواعانة والكقجانة ،مثنل تنانال
و اَّ الصحة ،وناا التأمني ،وخاصة اا ا ة يف القرا ات السااساة اارتن ة ب احلق يف الصنحة وااتقنذة علنى
ل من الصكادين اجملتمكي والوطين.
المادة  - 21مواضيع محددة ذات انطباق عام
عدم التمييز والمساواة في المعاملة
 -19حياننر الكهنند ،مبوجننب اانناية  2-2واانناية  ، 1أل ياان يف احلصننول علننى الرعايننة الصننحاة وااقومننات
األساساة للصحة ،ويف الوصنول إي وسناعل وحقنوق احلصنول علاهنا ،بسننب الكنرق ،أو اللنون ،أو اجلنن  ،أو
الله ننة ،أو ال نندين ،أو الن نرأل السااس نني أو غ ننري السااس نني ،أو األص ننل الق ننومي أو االجتم نناعي ،أو الث ننروة ،أو
النسن ننب ،أو الكج ن ن النن نند أو الكقلن نني ،أو احلالن ننة الصن ننحاة (مبن ننا يف ل ن ن اإلصن ننابة بإن ننريوي نق ن ن ااناعن ننة
الن ريةداإل يدز) ،أو اااول اجلنساة ،أو اار ااد أو السااسي أو االجتماعي أو مر خر ،يرمني أو ينديل
إي إب ال أو إعاوة التمتع باحلق يف الصحة أو مما سته على ود ااساواة .وتد د اللجنة إمكاناة اها الكديند
من التدابري ،مثل مكال االسرتاتاجاات والربامج الراماة إي ال قىلاء على التماا اارتنط بالصنحة ،بقند ضن ال
مننن ا ثننا اارتتنننة علننى اا نوا ي عننن طريننق اعتمنناي أو تكننديل أو إلهنناء بكننض الت نريكات ،أو ن ننر ااكلومننات.
وتننذ ر اللجنننة بننالإقرة  12مننن التكلاننق الكننا وننل  ، 1الننت تد نند أنننه حننا يف األووننات الننت ت ننح فاهننا اانوا ي،
مب محاية أفراي اجملتمع ااكرضني للمقاطر باعتماي برامج لايفة منقإىلة التكلإة.
 -16وفام ننا يتكل ننق ب نناحلق يف الص ننحة ،م ننب الرت ان ن عل ننى تك ننافد ف ننرص احلص ننول عل ننى الرعاي ننة الص ننحاة
واةنندمات الصننحاة .وتلتن النندول الت امننا خاصننا بتننوفري مننا يلن مننن التننأمني الصننحي ومرافننق الرعايننة الصننحاة

لدفنراي الننذين يإتقننرون إي اانوا ي الكافاننة ،ومبنننع أل ياان يسننتند إي األسنننا احملاننو ة يولاننا يف تننوفري الرعايننة
الصحاة واةدمات الصحاة ،خاصنة فامنا يتكلنق بااللت امنات الرعاسناة يف إطنا احلنق يف الصنحة( .)xviفنالتوزيع
غننري ااتكنناف للمنوا ي الصننحاة نكننن أن يننديل إي ياان ونند ال يكننون سنافراً .وعلننى سنننال ااثننال ،يننهنني أال
تننرجح االسننتثما ات بصننو ة غننري متناسنننة إننة اةنندمات الصننحاة الكقجاننة النالاننة الننثمن الننت غالنننا مننا ال
يست اع الوصول إلاها إال ارحية صهرية وذاوظة من السكان ،بدال من يعل الرعاية الصحاة األولاة والوواعاة
الت تستإاد منها ارحية أ رب بكثري من السكان.
المنظور الجنساني
 -21توصنني اللجنننة بننأن تنندمج النندول مناننو ا جنسنناناا يف سااسننا ا وخ هننا وبراةهننا وحبوثهننا اارتن ننة
بالصحة بهاة الكمل على حتسني صحة الرجال والنساء على السواء .ويكرتن النهج القاعل على أساي اجلن
بأن للكوامل الناولوجاة واالجتماعاة  -الثقافاة يو ا لاما يف التأثري على صحة الرجال والنساء .ومن الىلرو ل
تإصننال الناانننات الصننحاة واالجتماعاننة  -االوتصننايية حسننب ننوَّ اجلننن لتحدينند أوجننه التإنناوت يف الصننحة
والكمل على مكاجلتها.
المرأة والحق في الصحة
 -21يت لننب القىلنناء علننى التماان ضنند اانرأة ،وضننع وتنإ اننذ اسنرتاتاجاة وطناننة انناملة لتك ين حننق اانرأة يف
الصحة طوال فرتة حاا ا .ويننهني أن ت نمل لنذه االسنرتاتاجاة تندخقت ترمني إي وواينة اانرأة ومكاجلتهنا منن
األمرا الت تصانها ،فىلق عن سااسات من أجنل إتاحنة إمكانانة احلصنول علنى طاعإنة املنة منن خندمات
الرعاينة الصننحاة الراواننة الننت نكننن حتمننل تكالاإهننا ،مبننا فاهننا اةنندمات الصننحاة اجلنسنناة واإلجناباننة .ويننهنني أن
يكون ضمن األلدان الرعاساة تقلال ااقاطر الصحاة الت تواجهها اارأة ،وال ساما هإاض مكدالت وفاات
األمومة ومحاية اارأة من الكنف اان يل .ويت لنب إعمنال حنق اانرأة يف الصنحة إزالنة مجانع احلنواج النت تكنرت
سنننالها للوصننول إي اةنندمات والتكلننال وااكلومننات يف ةننال الصننحة ،مبننا يف ل ن يف ةننال الصننحة اجلنسنناة
واإلجناباننة .ومننن الىلننرو ل أيىلننا اهننا إجنراءات وواعاننة ،وت ننجاكاة ،وعقجاننة مننن أجننل محايننة اانرأة مننن ثننا
ااما سات والقواعد الثقافاة ااتوا ثة الىلا ة الت حترمها من حقووها اإلجناباة.
األطفال والمراهقون
 -22تنن انني اانناية ( 2-12أ) احلاجننة إي اهننا تنندابري مننن أجننل هإنناض مكنندل وفاننات الرضننع وتك ي ن منننو
الرضننع واألطإننال من نوا صننحاا .وتكننرتن صننكو .حقننوق اإلنسننان الدولاننة القحقننة حبننق األطإننال واا نرالقني يف
التمتع بأعلى مست وى صحي نكن بلوغه وبالوصول إي الوساعل الكقجاة( . )xviiما أن اتإاواة حقوق ال إل
توجه الدول لو الكمل على ضمان حصول ال إل وأسرته على اةدمات الصحاة األساساة ،مبنا فاهنا الرعاينة
ااناسنننة لدمهننات ونننل الننوالية وبكنندلا .وت نربط االتإاواننة بننني لننذه األلنندان و إالننة احلصننول علننى مكلومننات
مقعمة لدطإال ب أن السلو .الووناعي واا كن ز للصنحة ،وتقنده الندعل إي األسنر واجملتمكنات منن أجنل تنإانذ
لذه ااما سات .ويت لنب تنإانذ منندأ عند التماان أن تتمتنع الإتانات ،و نذل األوالي ،بااسناواة يف الوصنول
إي التهذيننة ااناسنننة ،والنا ننة ا منننة ،واةنندمات الصننحاة الندناننة والكقلاننة .ومثننة حاجننة العتمنناي تنندابري فكالننة
ومناسنة من أجل إلهاء ااما سات ااتوا ثنة الىلنا ة النت تندثر علنى صنحة األطإنال ،وال سناما الإتانات ،مبنا يف

لن الن واج اانكننر ،وت ننويه األعىلنناء التناسننلاة لدنثننى ،وتإىلننال األطإننال الننذ و يف التهذيننة والرعايننة(،)xviii
ما يننهي منح األطإال ااكووني فرصة التمتع حبااة املة و رنة ،وباالندماج يف ةتمكا ل.
 -21وعلننى ال نندول األط نران أن ت ننوفر با ننة منننة وياعم ننة للم نرالقني تكإ ننل " ننل فرصننة اا ننا ة يف اه ننا
القنرا ات النت تنندثر علنى صنحتهل ،وتكلمهننل ااهنا ات احلااتاننة ،وا تسنا ااكلومنات ااقعمننة ،واحلصنول علننى
اا ننو ة ،والتحنندث عننن اةاننا ات الننت يت قننذوخلا ب ننأن سننلو هل الصننحي .ويتووننف إعمننال حننق اا نرالقني يف
الصننحة علننى ت ننوير عايننة صننحاة مقعم ننة لل نننا حت ننرت الس نرية واةصوصنناة ،وت ننمل اةنندمات الص ننحاة
اجلنساة واإلجناباة ااقعمة.
 -24ويف مجاننع السااسننات وال نربامج الراماننة إي ضننمان حننق األطإننال واا نرالقني يف الصننحة ،يتكننني إيننقء
االعتنا األساسي اصاحلهل ااناارة.
كبار السن
 -22فاما يتكلق بإعمال حق ننا السنن يف الصنحة ،تكاند اللجننة التأ اند ،وفقنا للإقنرتني  14و 12منن
التكلاننق الكننا وننل  ،) 1662(9علننى أيفاننة اتننناَّ خلننج متكامننل ،ممننع بننني عناصننر الكننقج الصننحي الوونناعي،
والكقجنني ،والتننألالي .ويننهنني أن تقننو لننذه التنندابري علننى أسنناي فحوصننات طناننة يو يننة للجنسنننيه وتنندابري
تألا ننل جس نندل ونإس نني ترم نني إي احملافا ننة عل ننى الق نند ات الوظاإا ننة لكن ننا الس ننن واس ننتققلاتهله وااللتم ننا
باألاقاص ااصنابني بنأمرا م مننة وما نوي منن عقجهنا و عنايتهل لتقإانف المهنل ولتجناننهل ااهاننة عنند
الوفاة.
المعوقون
 -29تد نند اللجنننة مننن جدينند الإقننرة  14مننن تكلاقهننا الكننا وننل  2الننت تتننناول مسننألة ااكننووني يف سننااق
احلق يف الصحة الندناة والكقلاة .وعقوة على ل  ،تد د اللجنة ضرو ة الكمل على جكل و اَّ الصحة الكا
نتثننل اننندأ عنند التماان فامننا يتكلننق بننااكووني ،بننل وأن نتثننل لننه أيىلننا مقنندمو اةنندمات واارافننق الصننحاة مننن
الق اَّ اةاص.
الشعوب األصلية
 -29يف ضننوء القننانون النندويل الناان وااما سننة الدولاننة الناان ة ،والتنندابري الننت اهننذ ا النندول منندخرا فامننا
يتكلق بال كو األصلاة( ، )xixترى اللجنة أنه من ااإاد حتديد الكناصنر النت تسناعد يف تكرينف حنق ال نكو
األصلاة يف الصحة بهاة يكني الدول الت يوجد فاها سكان أصلاون من تنإاذ األحكا النوا ية يف ااناية 11
مننن الكهنند علننى لننو أفىلننل .وتننرى اللجنننة أنننه حيننق لل ننكو األصننلاة التمتننع بتنندابري ذنندية مننن أجننل حتسننني
إمكاناة وصو"ا إي اةدمات والرعاية الصحاة .ويننهي أن تكون لنذه اةندمات الصنحاة مناسننة ثقافانا ،وأن
تأخذ يف االعتنا الرعاية الوواعاة وااما سات الكقجاة واأليوية التقلادية .وعلى الدول أن توفر ااوا ي القزمة
لل كو األصلاة من أجل تصمال وتقده ومراونة لذه اةدمات لكي تنتمكن منن التمتنع بنأعلى مسنتوى منن
الصحة الندناة والكقلاة نكن بلوغه .ويننهي أيىلا محاية النناتات واحلاوانات وااكاين ال ناة األساساة القزمنة
لتمتننع ال ننكو األصننلاة بالصننحة يتكننا تامننا .وت ننري اللجنننة إي أن صننحة الإننري ث نريا مننا ت نرتنط يف ةتمكننات

السننكان األصننلاني بصننحة اجملتمننع كننل وتتسننل بنكنند مجنناعي .وت ن رى اللجنننة ،يف لننذا الصنندي ،أن األن ن ة
اارتن ة بالتنماة والت تنديل إي ت نريد ال نكو األصنلاة ضند غنتهنا منن أوالامهنا وبا تهنا التقلادينة ،وحترمهنا
من مصاي لا التهذوية ،وتق ع عقوتها التكافلاة بأ اضاها ،تدثر تأثريا ضا ا على صحتها.
القيود
 -29تسننتقد النندول أحاانننا وىلننايا الصننحة الكامننة مننرب ات لتقاانند مما سننة حقننوق أساسنناة أخننرى .وتننوي
اللجنننة التأ انند علننى أن النننند ااتكلننق بننالقاوي يف الكهنند ،والنوا ي يف اانناية  ،4ونند ُوضننع أساسننا حلمايننة حقننوق
األفنراي ولننا للسنمام للنندول بإننر وانوي .وبالتننايل ،إ ا وامنت يولننة طننرن ،علنى سنننال ااثنال ،بتقاانند حر ننة
األاننقاص ااصننابني بننأمرا مكديننة مثننل فننريوي نق ن ااناعننة الن نريةداإليدز ،أو مبنننع األطننناء مننن مكاجلننة
األاقاص الذين يُكتقد أخلل من مكا ضي احلكومة ،أو ت تنوفر الت كنال النقز ضند األمنرا ااكدينة الرعاسناة
يف اجملتمننع ،لنندواَّ مثننل األمننن القننومي أو احملافاننة علننى الناننا الكننا  ،فإنننه يتكننني علاهننا أن تننرب اها لننا "ننذه
التدابري اة رية فامنا يتكلنق بكنل عنصنر منن الكناصنر احملندية يف ااناية  . 4ويننهني أن تنسنجل لنذه القانوي منع
القانون ،مبا يف ل مع مكايري حقوق اإلنسان الدولاة ،وأن تتإق وطناكة احلقوق احملمانة مبوجنب الكهند ،وأن
تكون يف صاحل األلدان ال رعاة ااتوخاة ،وضرو ية ياما للنهو بالرفاه الكا يف ةتمع ينقراطي.
 -26وي اا مع اااية  ،2مب أن تكون لذه القاوي تناسناة ،أل مب اعتماي أول الننداعل تقااندا عنندما
تتننام عنندة أننواَّ مننن القاننوي .وحننا عننندما يُسننمح ًننذه القاننوي أساسننا ألسنننا تتكلننق حبمايننة الصننحة الكامننة،
يننهي أن تكون مد ا ذدوية ،مع توفر إمكاناة إعاية النار فاها.
 -1التزامات الدول األطراف
التزامات قانونية عامة
-11

ل ن ان الكهد ين

على اإلعمال التد مي للحقوق

ويسلل بالىلهو الناا ة عن ذدويية ااوا ي ااتاحة ،فهنو يإنر

أيىلناً

علنى الندول األطنران الت امنات انا

(ااناية  )2-2وااللتن ا باهنا خ نوات (ااناية

"ا أثر فو ل .فكلى الدول األطران الت امات مناانرة فامنا يتكلنق بناحلق يف الصنحة ،مثنل ضنمان مما سنة احلنق يون ياان منن أل ننوَّ نان
 )1-2لننو اإلعمننال الكام ننل للمنناية  .12ومننب أن تكننون لننذه اة نوات مد وسننة وملموسننة ولايفننة إي اإلعمننال
الكامل للحق يف الصحة(.)xx
 -11ويننهي أال يإسر اإلعمال التند مي للحنق يف الصنحة علنى مندى فنرتة زمنانة علنى أننه يُإنر الت امنات
النندول األطنران مننن أل مىلننمون ل أيفاننة ،بننل إن اإلعمننال التنند مي يكننين أن علننى النندول األطنران الت امننا
ذديا ومستمرا بالتحر .بأوصى ود من السرعة والإكالاة لو اإلعمال الكامل للماية .)xxi(12
 -12ومثلما لي احلال بالنسنة جلماع احلقوق األخرى يف الكهد ،لنا .افرتا وول بأنه من غري ااسموم
به اها تدابري تراجكاة فاما يتكلق بناحلق يف الصنحة .وإ ا اهنذت أل تندابري تراجكانة عمندا ،يقنع علنى النل
الدولة ال رن عبء إثنات أن لذه التدابري استحدثت بكند النانر بكناينة وصنوى يف مجانع الننداعل ،وأن لننا.
مننا يرب لننا عننن وجننه حننق بننالرجوَّ إي مجاننع احلقننوق اانصننوص علاهننا يف الكهنند يف سننااق االسننتقدا الكامننل
ألوصى ااوا ي ااتاحة( )xxiiللدولة ال رن.

 -11ويإننر احل ن ق يف الصننحة ،مثلننه يف ل ن مثننل مجاننع حقننوق اإلنسننان ،ثقثننة أننواَّ أو مسننتويات مننن
االلت امننات علننى النندول األطنران ،ولننيل االحنرتا واحلمايننة واإلنإننا  .وي ننتمل االلتن ا باإلنإننا  ،بنندو ه ،علننى
الت امات بالتاسري والتوفري والتك ي ( .)xxiiiويت لب االلت ا بناالحرتا منن الندول أن يتننع عنن أل عرولنة مناانرة
أو غري مناارة للتمتنع بناحلق يف الصنحة .ويقتىلني االلتن ا باحلماينة أن تتقنذ الندول تندابري منن انأخلا أن يننع
أطرافننا ثالثننة مننن إعاوننة ضننمانات اانناية  .12وأخنريا ،يت لننب االلتن ا باإلنإننا أن تكتمنند النندول تنندابري وانوناننة
وإيا ية وتدابري تتكلق بااا اناة وتدابري وىلاعاة وت جاكاة مقعمة من أجل اإلعمال الكامل للحق يف الصحة.
التزامات قانونية محددة
 -14إن الدول مل مة ب كل خاص باحرتا احلق يف الصحة عن طريق مجلة أمو منها عد مننع أو تقااند
إتاحة فرص متكاف ة جلماع األاقاص مبن فاهل السجناء واحملتج ون أو األولانات وطنالنو اللجنوء وااهناجرون
غري ال نرعاني ،للحصنول علنى اةندمات الصنحاة الوواعانة والكقجانة وااسنكنةه واالمتنناَّ عنن إنإنا مما سنات
ياا ية سااسة عامة للدولةه واالمتناَّ عن فر مما سات ياا ية فاما يتكلق بأوضاَّ صحة اارأة واحتااجا ا.
وعقوة على ل  ،ي تمل االلت ا باالحرتا علنى التن ا الدولنة باالمتنناَّ عنن حانر أو عرولنة الرعاينة الوواعانة،
وااما سننات الكقجاننة واأليويننة التقلاديننة ،واالمتننناَّ عننن تسننويق األيويننة غننري ااأمونننة ،وعننن ت ناننق مكاجلننات
طناننة وس نرية ،إال إ ا ننان ل ن علننى أسنناي اسننتثناعي لكننقج مننر عقلنني أو للووايننة مننن أم نرا مكديننة أو
اكافحتهننا .ويننهنني أن هىلننع لننذه احلنناالت االسننتثناعاة ل ننرو ذنندية وتقااديننة ،تراعنني أفىلننل ااما سننات
وااكننايري الدولاننة اا نقننة ،مبننا فاهننا مننناي محايننة األاننقاص ااصننابني مبننر عقلنني وحتسننني الكنايننة بالصننحة
الكقلاة( . )xxivوإضافة إي ل  ،يننهي للندول أن يتننع عنن تقااند الوصنول إي وسناعل مننع احلمنل وغريلنا منن
وساعل احلإاظ على الصحة اجلنساة واإلجناباة ،وعن مما سة الروابة على ااكلومنات ااتكلقنة بالصنحة ،مبنا فاهنا
الرتباة وااكلومات اجلنساة  ،أو احتجازلا أو تكمد إساءة تإسريلا ،و ذل عن احلالولة يون م ا ة الناي يف
ااسنناعل ااتصننلة بالصننحة .مننا يننهنني للنندول أن يتنننع عننن التلويننث غننري اا ننروَّ للهنواء وااانناه والرتبننة ،مثلمننا
تتسنب فاه النإايات الصنناعاة الناجتنة عنن اارافنق ااملو نة للدولنة ،وعنن اسنتقدا أو جترينب أسنلحة نووينة أو
باولوجاننة أو امااعاننة إ ا انننت لننذه التجننا سننانتج عنهننا تسننر انواي ضننا ة بصننحة اإلنسننان ،وعننن تقاانند
احلصول على اةدمات الصحاة تدبري عقايب منثق ،أثنناء الن ن اعات ااسنلحة مبنا يف لن منن انتهنا .للقنانون
اإلنسا الدويل.
 -12وت ننمل االلت امننات باحلمايننة مجلننة أمننو منهننا واجنننات النندول يف اعتمنناي ت نريع أو اهننا تنندابري أخننرى
تكإل ااساواة يف فنرص احلصنول علنى الرعاينة واةندمات الصنحاة النت توفرلنا أطنران ثالثنةه وضنمان أال ت نكل
خصقصننة و نناَّ الصننحة دينندا لت نوافر اارافننق والسننلع واةنندمات الصننحاة وإمكاناننة الوصننول إلاهننا ومقنولاتهننا
ونوعاتهنناه ومراونننة تسننويق ااكنندات ال ناننة واأليويننة مننن ونننل أط نران ثالثننةه وضننمان اسننتاإاء ااما سننني ال ناننني
وغريلل من ااهناني الصحاني اكايري مقعمنة منن التكلنال وااهنا ة ووواعند السنلو .األخقوانة .والندول مل منة أيىلنا
بىلمان أال تديل ااما سات االجتماعانة أو التقلادينة الىلنا ة إي عرولنة الوصنول إي الرعاينة أثنناء احلمنل أو بكند
الننوالية وإي وسنناعل تناننال األسننرةه ومنننع أطنران ثالثننة مننن إجنننا اانرأة علننى اةىل نوَّ اما سننات تقلاديننة ،مثننل
ت ويه األعىلاء التناسلاة األنثوية ،واها تندابري حلماينة نل ف نات اجملتمنع الىلنكاإة أو ااهم نة ،ال سناما النسناء
واألطإننال واارالقننون و نننا السننن ،مننن ماننالر الكنننف اجلنسننا  .مننا يننهنني لل نندول أن تىلننمن أال حتنند أط نران
ثالثة من إمكاناة حصول الناي على ااكلومات واةدمات ااتصلة بالصحة.

 -19ويت لب االلت ا باإلنإا من الدول األطران مجلة أمو منن بانهنا اإلونرا النوايف بناحلق يف الصنحة يف
نامها السااساة والقانوناة الوطناة ،ومن األفىلل أن يكون ل عن طريق التنإاذ الت ريكي ،و نذل اعتمناي
سااسة صحاة وطناة مصحوبة خب ة تإصالاة إلعمال احلق يف الصحة .ومب على الدول إالة تقده الرعاية
الص ننحاة ،مب ننا فاه ننا بن نرامج للتحص ننني ض نند األمن نرا ااكدي ننة اة ننرية ،و إال ننة ااس نناواة يف التمت ننع بااقوم ننات
األساساة للصحة ،مثنل األغذينة السنلامة منن الناحانة التهذوينة واااناه الصناحلة لل نر  ،واإلصنحام األساسني
والسننكن ااقعننل والاننرون ااكا نناة ااناسنننة .ويننهنني للهاا ننل الصننحاة احلكوماننة أن تننوفر خنندمات الصننحة
اجلنساة واإلجناباة ،مبا فاها خدمات األمومة ا منة ،خصوصا يف ااناطق الريإاة .ويتكني على الدول أن تندمن
التد يب ااقعل لدطناء وغريلل من ااوظإني ال ناني ،وتوفري عدي ان من ااست إاات وااستوصإات وغري
ل ن مننن اارافننق ات الصننلة بالصننحة ،وت ننجاع ويعننل إن نناء مدسسننات تقنند اا ننو ة وخنندمات الصننحة
الكقلاة ،مع إيقء االعتنا القز للتوزيع الكايل يف افة ألاء النلد .ولنا .الت امات أخرى ت تمل على توفري
ناا تأمني صحي عا أو خاص أو خمتلط يست اع اجلماع حتمل نإقاته ،وعلى ت جاع النحث ال يب والرتباة
الصحاة ،فىلق عنن احلمنقت اإلعقمانة ،خاصنة فامنا يتكلنق باإلصنابة بإنريوي نقن ااناعنة الن نريةداإليدز،
والص ننحة اجلنس نناة واإلجنابا ننة ،وااما س ننات التقلادي ننة ،والكن ننف اان ن يل ،واإلف نرا يف ا ننر الكح ننول وت نندخني
السجاعر ،وتكاطي ااقد ات وغريلا من ااواي الىلا ة .والدول م الننة أيىلنا باعتمناي تندابري اكافحنة ااقناطر
الصحاة النا اة وااهناة ،وأل ديد خر توضحه الناانات اةاصة باألوب ة .وحتقاقنا "نذا الهنر يننهني "نا أن
تىلع وتنإذ سااسات وطناة ندن إي تقلانل تلنوث ا"نواء واااناه والرتبنة ،مبنا يف لن تلويثهنا بااكناين الثقالنة
مثننل صنناص الننن ين ،والقىلنناء علننى لننذا التلننوث .وعننقوة علننى لن  ،فننإن ال ندول األطنران م النننة بصننااغة
وتنإا ننذ سااس ننة وطنا ننة متماس ننكة واستكراض ننها عل ننى ل ننو يو ل للتقلا ننل إي أيىن ح نند م ننن خماطن ننر احلن نوايث
واألمرا ااهناة ،فىلق عن توفري سااسة وطناة متماسكة ب أن السقمة واةدمات الصحاة ااهناة(.)xxv
 -19ويت لننب االلت ن ا باإلنإننا (التاسننري) مننن النندول ،ضننمن مجلننة أمننو  ،أن تتقننذ تنندابري إماباننة يكننن
األفنراي واجملتمكننات مننن التمتننع بنناحلق يف الصننحة وتسنناعدلل علننى لن  .ننذل  ،فننإن النندول األطنران مل مننة
بإنإا (توفري) حق ذدي وا ي يف الكهد عندما يكج األفراي أو اجلماعات ،ألسنا خا جة عن مقد ل ،عن
التمتننع ًننذا احلننق بالوس ن اعل ااتاحننة "ننل .وااللت ن ا بإنإننا (تك ي ن ) احلننق يف الصننحة يت لننب مننن النندول اهننا
إجنراءات تتنناح ا ننة أسنننا الصننحة لسننكاخلا واحملافاننة علاهننا وتقونهننا .وت ننمل لننذه االلت امنناتل ‘ ‘1تك ين
االعرتان بالكوامل الت تساعد على حتقاق نتناعج صنحاة إمابانة ،مثنل النحنث وتنوفري ااكلومناته ‘ ‘2ضنمان
مقءمة اةدمات الصحاة من الناحاة الثقافاة ،وتند يب منوظإي الرعاينة الصنحاة علنى لنو يسنمح بناالعرتان
باالحتااجات احملدية للجماعات الىلكاإة وااهم ة واالستجابة "نذه االحتااجناته ‘ ‘1ضنمان وند ة الدولنة
عل ننى الوف نناء بالت اما ننا فام ننا يتكل ننق بن ننر ااكلوم ننات ااق عم ننة ااتكلق ننة بأس ننالاب احلا نناة والتهذي ننة الص ننحاة،
وبااما س ننات التقلادي ننة الىل ننا ة وم نندى ت نوافر اة نندماته ‘ ‘4مساع نندة الن نناي يف أن خيت ننا وا ،ع ننن عل ننل ،م ننا
يناسب صحتهل.
االلتزامات الدولية
 -19وجهننت اللجنننة ،يف تكلاقهننا الكننا وننل  ، 1االنتننناه إي التن ا مجاننع النندول األطنران باهننا خ نوات،
س نواء مبإريلننا أو مننن خننقل ااسنناعدة والتكنناون النندولاني ،خصوصننا يف اجملننالني االوتصننايل والتقننين ،صننو
اإلعمال الكامل للحقوق ااكرتن ًا يف الكهد ،مثل احلق يف الصحة .ووفقا لروم اااية  29من ماثاق األمل

ااتح نندة ،واألحك ننا احمل نندية يف الكه نند (اان نواي  )1(2و 12و 22و )21وإع ننقن أا ننا  -ت ننا ااتكل ننق بالرعاي ننة
الصحاة األولاة ،يننهي للندول األطنران االعنرتان بالندو األساسني للتكناون الندويل واالمتثنال لتكهندلا باهنا
إجراءات م رت ة ومنإصلة لتحقاق اإلعمال التا للحق يف الصحة .ويف لنذا الصندي ،يننهني للندول األطنران
أن ترجننع إي إعننقن أا نا  -تننا الننذل يكلننن أن التإنناوت الصننا يف األوضنناَّ الصننحاة للننناي ،خصوصننا بننني
النلدان ااتقدمة والنلدان الناماة ،وحا يف النلدان ا ا ،أمر ال نكن ونوله من النواحي السااساة واالجتماعاة
واالوتصايية ولو ،بالتايل ،ااغل م رت .جلماع النلدان(.)xxvi
 -16ويتكني على الدول األطران ،لكي يتثنل اللت اما نا الدولانة فامنا يتكلنق بااناية  ،12أن حتنرت التمتنع
بنناحلق يف الصننحة يف بلنندان أخننرى ،وأن ينننع أطرافننا ثالثننة مننن انتهننا .لننذا احلننق يف بلنندان أخننرى ،إ ا انننت
تسنت اع التننأثري علنى أطنران ثالثننة منن خننقل وسناعل وانوناننة أو سااسنناة ،وفقنا ااثنناق األمنل ااتحنندة والقننانون
الدويل السا ل .وحسب توافر ااوا ي ،يننهي للدول أن تسهل الوصنول إي اارافنق والسنلع واةندمات الصنحاة
األساسنناة يف بلنندان أخننرى ،أينمننا ننان ل ن ممكنننا وأن تننوفر ااسنناعدة الىلننرو ية عننند االوتىلنناء( .)xxviiويننهنني
للدول األطران أن تىلنمن إينقء احلنق يف الصنحة االلتمنا الواجنب يف االتإاونات الدولانةه وحتقاقنا "نذه الهاينة،
يننهي "ا أن تنار يف وضع اا يد من الصكو .القانوناة .وفاما يتصل بإبرا اتإاوات يولانة أخنرى ،يننهني للندول
األط نران اهننا اة نوات الننت تكإننل أال تنندثر لننذه الصننكو .تننأثريا سننلناا علننى احلننق يف الصننحة .وبااثننل ،فننإن
النندول األطنران مل مننة بىلننمان أن مننا تتقننذه مننن إجنراءات أعىلنناء يف منامننات يولاننة تننويل االعتنننا الواجننب
للحننق يف الصننحة .وبننناء علننى ل ن  ،يننهنني للنندول األط نران األعىلنناء يف مدسسننات مالاننة يولاننة ،وعلننى وجننه
اةصننوص يف صننندوق النقنند النندويل ،والننن النندويل ،وااصننا ن اإلمناعاننة اإلولاماننة ،أن تننويل م ينندا مننن االلتمننا
حلمايننة احلننق يف الصننحة و ل ن بالتننأثري علننى سااسننات اإلو نرا  ،واتإاوننات االعتمننان ويف التنندابري الدولاننة "ننذه
اادسسات.
 -41وتتحمل الدول األطران مسدولاة م رت ة وفريينة ،وفقنا ااثناق األمنل ااتحندة والقنرا ات ات الصنلة
الننت تتقننذلا اجلمكاننة الكامننة لدمننل ااتحنندة ومجكا ننة الصننحة الكاااننة ،للتكنناون يف تقننده اإلغاثننة يف ح نناالت
الكوا ث وااكوننة اإلنسناناة يف أوونات ال نوا  ،مبنا يف لن تقنده ااسناعدة إي القج نني واا نريين ياخلانا.
ويننهني لكنل يولنة أن تسننهل يف لنذه ااهمنة بأوصننى وند ا ا .ويننهني إع ناء األولويننة أل ثنر الإ نات ضننكإا أو
ما نا منن السنكان لندى تقنده ااسناعدة ال نانة الدولاننة ،وتوزينع اانوا ي وإيا نا ،مثنل اااناه ااأموننة الصنناحلة
لل ننر  ،واألغذيننة واللنواز ال ناننة ،وااكونننات ااالاننة .وعننقوة علننى ل ن  ،نا نرا إي أن بكننض األم نرا تنتقننل
بسننهولة إي مننا و اء حنندوي النندول ،فننإن اجملتمننع النندويل مسنندول مجاعاننا عننن مكاجلننة لننذه اا ننكلة .والنندول
األطران ااتقدمة اوتصاييا تتحمل مسندولاة خاصنة ولنديها مصنلحة خاصنة يف مسناعدة الندول النامانة األاند
فقرا يف لذا الصدي.
 -41ويننهي للدول األطران أن يتنع يف مجاع األووات عن فر حار أو تدابري اناهة تقااد إمداي يولة
أخننرى باأليويننة وااكنندات ال ناننة الكافاننة .وال يننهنني م لقننا اسننتقدا القاننوي علننى مثننل لننذه السننلع وسننالة
للىلننهط السااسنني واالوتصننايل .ويف لننذا الصنندي ،تننذ ا ر اللجنننة مبووإهننا ،ال نوا ي يف التكلاننق الكننا  ،9ب ننأن
الكقوة بني الكقوبات االوتصايية واحرتا احلقوق اال وتصايية واالجتماعاة والثقافاة.
 -42ول ن ن انننت النندول وحنندلا لنني األط نران يف الكهنند ،وبالتننايل فهنني ااسنندولة يف خلايننة اا ننان عننن
االمتثال له ،فإن مجاع أعىلاء اجملتمع  -األفراي ،مبن فاهل ااوظإون الصحاون ،واجملتمكات احمللاة ،واانامات

احلكوماننة الدولاننة واانامننات غننري ا حلكوماننة ،ومنامننات اجملتمننع اانند  ،فىلننق عننن و نناَّ األعمننال التجا يننة
اةاصة  -يتحملون مسدولاات فاما يتكلق بإعمال احلق يف الصنحة .ومنن ي يننهني للندول األطنران أن ان
مناخا ياسر الوفاء ًذه ااسدولاات.
االلتزامات األساسية
 -41يف التكلاننق الكننا وننل  ،1تد نند اللجنننة أن علننى النندول األط نران الت امننا أساسنناا بالكمننل ،علننى أوننل
تقنندير ،علننى ضننمان ااسننتويات األساسنناة النندناا لكننل حننق مننن احلقننوق اانصننوص علاهننا يف الكهنند ،مبننا فاهننا
الرعاية الصحاة األولاة األساساة .وإ ا ور إعقن أاا  -تا مقرتنا بصكو .أحدث عهدا ،مثل برنامج عمنل
اادير الدويل ااكين بالسكان والتنماة( ،)xxviiiيتنني أن لذا اإلعقن يتىلمن توجاهنا إجنا ينا ب نأن االلت امنات
األساسنناة الناان ة عننن اانناية  . 12وبننناء علننى لن  ،تننرى اللجنننة أن لننذه االلت امننات األساسنناة ت ننتمل علننى
األول على االلت امات التالاةل
تننأمني حننق االسننتإاية مننن اارافننق الصننحاة واحلصننول علننى السننلع واةنندمات الصننحاة علننى
(أ)
أساي غري ياا ل ،خصوصا للإ ات الىلكاإة وااهم ةه
إالة احلصول على احلد األيىن األساسي من األغذية الذل يىلمن الكإاية والسقمة منن
( )
حاث التهذية ،بهاة تأمني التحر من اجلوَّ لكل النايه
إالة احلصول على ااأوى األساس ي ،والسكن وخدمات اإلصحام ،وإمدايات افانة منن
(ج)
ااااه النااإة الصاحلة لل ر ه
توفري الكقاوري األساساة ،على لنو منا حت حتدينده منن وونت إي خنر يف إطنا برننامج عمنل
(ي)
منامة الصحة الكاااة ااتكلق بالكقاوري األساساةه
(ل)

تأمني التوزيع الكايل جلماع اارافق والسلع واةدمات الصحاةه

اعتماي وتنإاذ اسرتاتاجاة وخ ة عمل وطناتني للصحة الكامة ،إ ا ظهرت أيلة علنى وجنوي
(و)
أوب ننة ،حبا ننث تس ننتجانان لل ن نواغل الص ننحاة جلما ننع الس ننكانه ويننه نني تص ننمال االسن نرتاتاجاة وخ ننة الكم ننل،
واستكراضهما ب كل يو ل ،يف سااق من اا ا ة وال إافاةه ومب أن ت تمق على وسناعل ،مثنل مدانرات
احلق يف الصحة ومكايريه اارجكاة ،نكنن عنن طريقهنا صند التقند صندا يواقناه ولنذه الكملانة النت تصنمل يف
سااوها االسرتاتاجاة وخ ة الكمل ،فىلق عن ذتوايفا ،يننهي أن تويل التماما خاصنا جلمانع الإ نات الىلنكاإة
أو ااهم ة.
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(أ)
ولل إولةه
( )

إالة الرعاينة الصنحاة اإلجنابانة ،والرعاينة الصنحاة لدمومنة (يف أثنناء احلمنل وبكند النوالية)
توفري التحصني ضد األمرا

ااكدية الرعاساة الت حتدث يف اجملتمعه

(ج)

اها تدابري للوواية من األمرا

الوباعاة وااتوطن ة ومكاجلتها ومكافحتهاه

ت ننوفري التكل ننال وإتاح ننة احلص ننول عل ننى ااكلوم ننات ااتكلق ننة باا ننا ل الص ننحاة الرعاس نناة يف
(ي)
اجملتمع ،مبا يف ل طرق الوواية وااكافحةه
اإلنسان.

(ل)

توفري التد يب ااقعنل للمنوظإني الصنحاني ،مبنا يف لن التثقانف يف ةنال الصنحة وحقنوق

 -42وو كا لل بالاقني ،ترغب اللجنة يف الت نديد علنى أن لننا .الت امنا خاصنا علنى الندول األطنران
واجلهات الإاعلة األخرى الت يسمح "ا وضكها بتقده ااساعدة بأن تقد من لااسناعدة والتكناون الندولاني،
ال ساما يف اجملال االوتصايل والتقين( ، )xxixما نكن النلندان النامانة منن الوفناء با لت اما نا األساسناة والت اما نا
األخنرى اا ا إلاها يف الإقرتني  41و 44أعقه.
 -3االنتهاكات
 -49يتاح ت ناق احملتوى ااكاا ل للماية ( 12اجلن ء األول) علنى الت امنات الندول األطنران (اجلن ء الثنا )
تإكال عملاة ييناماة تسهل حتديد انتها ات احلق يف الصحة .وتتىلمن الإق رات التالانة أمثلنة علنى انتها نات
اااية .12
 -49عننند حتدينند الإكننل أو التقصننري الننذل يكننايل انتها ننا للحننق يف الصننحة ،ال بنند مننن التماا ن بننني عنند ونند ة
الدول األطران على الوفاء بالت اما ا مبوجب اااية  12وعد غنتهنا يف الوفناء بتلن االلت امنات .ويتىلنح لن منن
اااية  ،1-12الت ت ري إي أعلى مستوى من الصحة نكنن بلوغنه ،ويتىلنح أيىلنا منن ااناية  1-2منن الكهند ،النت
تل ل يولة طرن باها اة وات القزمة يف حدوي أوصنى منا تسنمح بنه موا يلنا ااتاحنة .إن الدولنة النت تتقناع
ع ننن اس ننتقدا أوص ننى موا يل ننا ااتاح ننة إلعم ننال احل ننق يف الص ننحة تنتهن ن ب ننذل الت اما ننا مبوج ننب اا نناية  .12وإ ا
حالت ولة ااوا ي يون أن تإي الدولة بكامل الت اما ا مبوجب الكهد ،فإنه يقع على اللها عبء إثننات أخلنا بنذلت
مننع ل ن ننل اجلهننوي اامكنننة السننتقدا ننل اا نوا ي ااتاحننة حتننت تصننرفها مننن أجننل الوفنناء ،علننى سنننال األولويننة،
بااللت امات ااوضحة أعق ه .غري أنه يننهي الت ديد على أنه ال نكن ألل يولة طرن ،أيا اننت الانرون ،أن تنرب
عد وفاعها بااللت امات األساساة اانصوص علاها يف الإقرة  41أعقه ،ولي الت امات ال نكن اةروج عنها.
 -49ونكننن أن حتنندث انتها ننات للحننق يف الصننحة مننن خننقل إج نراء منااننر تقننو بننه النندول أو جهننات
أخننرى غننري منامننة تناامننا افاننا مننن جانننب الدولننة .مننا أن اعتمنناي أل تنندابري تراجكاننة هننالف االلت امننات
األساساة مبوجب احلق يف الصحة ،وااوضحة يف الإقرة  41أعقه ،ي كل انتها ا للحق يف الصحة .وت مل
االنتها ات من خقل األفكال اإللهناء أو التكلانق الر ني لت نريع ضنرو ل اواصنلة التمتنع بناحلق يف الصنحة أو
اعتمنناي ت نريع أو سااسننات هننالف بوضننوم الت امننات وانوناننة ذلاننة أو يولاننة واعمننة مننن ونننل وتتصننل بنناحلق يف
الصحة.
 -46ونكننن أيىلننا أن حتنندث انتها ننات للحننق يف الصننحة مننن خننقل إغإننال النندول اهننا التنندابري القزمننة
الناا ة عن االلت امات الق انوناة أو عد اها لذه التدابري .وت مل االنتها ات باألفكال عد اها اة وات
القزمننة صننو اإلعمننال الكامننل حلننق اجلماننع يف التمتننع بننأعلى مسننتوى مننن الصننحة اجلسننماة والكقلاننة نكننن

بلوغننه ،وعنند وجننوي سااسننة وطناننة ب ننأن السننقمة والصننحة واةنندمات الصننحاة علننى الصننكاد ااهننين ،وعنند
إنإا القوانني ات الصلة.
انتهاكات االلتزام باالحترام
 -21انتها ات االلت ا باالحتنرا لني إجراءات الدولة أو سااسا ا أو ووانانهنا النت هنالف ااكنايري النوا ية
يف اااية  12من الكهد والت يننتج عنهنا علنى األ جنح ضنر بند  ،وأمنرا ووفانات نان منن اامكنن جتننهنا.
وت مل األمثلة احلرمان من الوصول إي اارافق والسلع واةدمات الصحاة ألفراي أو ف ات مكانة نتاجنة لتماان
حبكل القانون أو حبكل الواوعه واالحتجاز ااتكمد للمكلومات ات األيفاة احلاوية حلماية الصحة أو الكنقج
أو سوء توضاحهاه وتكلاق ت ريع أو اعتمناي ونوانني أو سااسنات مبنا ينديل إي إعاونة التمتنع بنأل عنصنر منن
عناصنر احلنق يف الصنحةه وعند أخننذ الدولنة يف اعتنا لنا الت اما نا القانونانة فامننا يتكلنق بناحلق يف الصنحة عننند
ال نندخول يف اتإاو ننات ثناعا ننة أو متك نندية األط نران م ننع يول أخ ننرى ،ومنام ننات يولا ننة و اان ننات أخ ننرى ،مث ننل
ال ر ات ااتكدية اجلنساات.
انتهاكات االلتزام بالحماية
 -21تن ننأ انتها ننات االلتن ن ا باحلماي ننة م ننن ع نند اه ننا الدول ننة ننل الت نندابري القزم ننة حلماي ننة األا ننقاص
اةاضننكني لواليتهننا مننن انتهننا .حقهننل يف الصننحة مننن جانننب أط نران ثالثننة .وتتىلننمن لننذه الإ ننة أمثلننة مننن
التقصري مثل عد تناال أن ة األفراي أو اجملموعات أ و ال ر ات انكها من انتها .حق ا خرين يف الصحةه
وعد محاية ااستهلكني والكاملني من مما سات ضا ة بالصحة ،منن جاننب أصنحا الكمنل ومنتجني األيوينة
أو األغذية مثقه وعد الكمل من أجل مكافحة إنتاج وتسويق واستهق .التننغ ،ومننع ااقند ات وغريلنا منن
ااواي الىلا ةه وعد مح اية النساء من الكنف أو مقحقة مرتكيب الكنفه وعد ذا بة استمرا مما سنة التقالاند
ال نا ننة أو الثقافا ننة ااتوا ث ننة الىل ننا ةه وع نند س ننن أو إنإ ننا ون نوانني ان ننع تل ننوث ااا نناه وا"ن نواء والرتب ننة م ننن جن نراء
الصناعات االستقراجاة والتحويلاة.
انتهاكات االلتزام باإلنفاذ
 -22حتدث انته ا ات االلت ا باإلنإا من جراء عد اها الدول األطران التدابري القزمة لكإالة إعمال
احلق يف الصحة .وت مل األمثلة على ل عد اعتماي أو تنإاذ سااسة وطناة للصحة مصنممة لكإالنة حنق
اجلماع يف الصحةه ولة ااصروفات أو سوء توزيع ااوا ي على لو ينتج عنه عد يتع أفراي أو ف نات ،ال سناما
الإ ات الىلكاإة أو ااهم ة باحلق يف الصحةه وعد صد إعمال احلق يف الصحة على ااستوى الوطين ،عن
طريق حتديد مدارات احلق يف الصحة ومكايريه اارجكاة مثقه وعد اها تدابري للحد منن عند اإلنصنان يف
توزيننع اارافننق والسننلع واةنندمات الصننحاةه وعنند اعتمنناي خلننج يراعنني ااناننو اجلنسننا إزاء الصننحةه وع نند
هإاض مكدالت وفاات الرضع واألمومة.
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التشريع اإلطاري
 -21هتلف أنسب التدابري لتنإاذ احلق يف الصحة اختقفا واسكا من يولة إي أخرى .ولكل يولة لامم
استنسايب يف تقدير أنسب التدابري لاروفها احملدية .غري أن الكهد ،يإر بوضوم على ل يولة واجب اها
أل تندابري الزمننة لىلننمان يكننني اجلماننع مننن الوصنول إي اارافننق والسننلع واةنندمات الصننحاة لكنني يتمتكنوا ،يف
أور ووت ممكن ،بأعلى مستوى من الصحة اجلسماة والكقلاة نكن بلوغه .ولذا يت لب اعتمناي اسنرتاتاجاة
وطناننة لكإالننة يتننع اجلماننع بنناحلق يف الصننحة ،اسننتنايا إي مننناي حقننوق اإلنسننان الننت حتنندي ألنندان لننذه
االس نرتاتاجاة ،وصننااغة سااسننات ومننا يقابلهننا مننن مدا نرات ومكننايري مرجكاننة خاصننة بنناحلق يف الصننحة .مننا
يننهنني أيىلننا لقسنرتاتاجاة الوطناننة للصننحة أن حتنندي اانوا ي ااتاحننة لنلنو األلنندان ااقننر ة ،فىلننق عننن أجنندى
وسالة اوتصايية الستقدا لذه ااوا ي.
 -24ويننهي لصااغة وتنإاذ االسنرتاتاجاات وخ نط الكمنل الوطنانة للصنحة أن حيرتمنا ،ضنمن مجلنة أمنو ،
مندأل عد التماا واا ا ة ال كناة .ومنب ،ب نكل خناص ،أن يكنون حنق األفنراي واجلماعنات يف اا نا ة
يف عملاات صنع القرا ات الت ود تدثر على تنماتهل عنصرا ال غىن عنه ألل سااسة أو برامج أو اسرتاتاجاة
يتل وضكها للوفاء بااللت امات احلكوماة مبوجب اااية  . 12ومب الكمل على تك ي الصحة مب ا ة فكالة من
اجملتم ننع يف تقري ننر األولوي ننات واه ننا القن نرا ات والتق نناط والتنإ ا ننذ وتقا ننال االسن نرتاتاجاات الراما ننة إي حتس ننني
الصحة .وال نكن إالة تقده اةدمات الصحاة بصو ة فكالة إال إ ا حت الدول باا ا ة ال كناة.
 -22ويننهنني أيىلننا لقس نرتاتاجاة وخ ننة الكمننل الننوطناتني يف ةننال الصننحة أن تسننتندا إي مننناي ااسنناءلة
وال إافاة واستققل السل ة القىلاعاة ،ل أن احلُكل السلال أساسي لإلعمال الإكال جلمانع حقنوق اإلنسنان،
مبا يف ل إعمال احلق يف الصحة .ومن أجل ا نة مننا مندات إلعمنال لنذا احلنق ،يننهني للندول األطنران أن
تتقذ خ وات مقعمة لىلمان أن يكون الق اَّ التجا ل اةاص واجملتمع ااد علنى وعني بناحلق يف الصنحة يف
سااق أن تهما وأن يراعاا أيفاته .
 -29ويننهي للدول األطران أن تنار يف اعتماي ونانون إطنا ل لوضنع اسنرتاتاجاتها الوطنانة ااتكلقنة بناحلق
يف الصحة موضع الت نانق .ويننهني "نذا القنانون اإلطنا ل أن ين ن لانات لرصند تنإانذ اسنرتاتاجاات وخ نط
عمل الصحة الوطناة .ما يننهي أن يتىلمن أحكاما ب أن األلدان ااراي حتقاقها واإلطا ال مين لتحقاقهاه
وحيدي الوساعل الت يكن من اسنتاإاء ااكنايري اارجكانة للحنق يف الصنحةه والتكناون ااكتن منع اجملتمنع ااند ،
الننذل ي ننمل اةنرباء يف ةننال الصننحة ،والق نناَّ اةنناص ،واانامننات الدولاننةه وااسنندولاة اادسسنناة عننن تنإاننذ
االسنرتاتاجاة وخ ننة الكمننل الننوطناتني للصننحةه وإج نراءات التمنناي الكننون احملتملننة .وعننند صنند التقنند صننو
إعم ننال احل ننق يف الص ننحة ،يننه نني لل نندول األطن نران أن حت نندي الكوام ننل والص ننكوبات ال ننت ت نندثر عل ننى تنإا ننذلا
اللت اما ا.
مؤشرات الحق في الصحة ومعاييره المرجعية
 -29ي ننهنني لقس نرتاتاجاات الوطناننة للصننحة أن حتنندي مدا نرات ومكننايري مرجكاننة مناسنننة ب ننأن احلننق يف
الصحة .ويننهي تصمال اادارات على لو مكلها ترصد الت امات الدول األطنران ،مبوجنب ااناية  ،12علنى
ااستويني الوطين والدويل .ونكن للدول أن تسرتاند ،فامنا يتكلنق باادانرات ااقعمنة للحنق يف الصنحة ،والنت

يننهنني أن تتننناول اننا جوانننب احلننق يف الصننحة ،بالكمننل اجلننا ل يف منامننة الصننحة الكاااننة ،ومنامننة األمننل
ااتحدة لل إولة يف لذا ال أن .وتت لب مدارات احلق يف الصحة باانا تإصالاا ألسنا التماا احملاو ة.
 -29بكنند حتدينند اادا نرات ااقعمننة للحننق يف الص نحة ،تُ ندعى النندول األط نران إي وضننع مكننايري مرجكاننة
وطناة مقعمة تتصل بكل مدار منن اادانرات .ويف سنااق عملانة تقنده التقنا ير الدو ينة سنتندأ اللجننة عملانة
حتلال ن اق الكمل ( ) scopingمنع الدولنة ال نرن .وي نمل لنذا التحلانل النانر علنى لنو م نرت .بنني الدولنة
ال رن واللجنة يف اا دارات ويف ااكايري اارجكاة الوطناة الت ستحدي األلدان ااراي حتقاقهنا أثنناء الإنرتة النت
سنناتناو"ا التقريننر ااقنننل .ويف اةم ن سنننوات التالاننة ،تسننتكني الدولننة ال ننرن ًننذه ااكننايري الوطناننة يف صنند
تنإاذلا للماية  . 12وبكد ل  ،يف سااق عملاة إبق الحقة ،تنار الدولة ال نرن واللجننة فامنا إ ا اننت
لذه ااكايري اارجكاة ود حتققت أ ال ،ويف أسنا ما واجهته الدولة من صكوبات.
سبل االنتصاف والمساءلة
 -26يننهنني أن تتننوفر ألل اننق حيننر مننن حقننه يف الصننحة س نواء أ ننانوا أف نرايا أ مجاعننات ،إمكاناننة
الوصننول إي سنننل انتصننان وىلنناعاة فكالننة أو أل سننن ل انتصننان أخننرى علننى ااسننتويني الننوطين والنندويل(.)xxx
ويننه نني أن يك ننون م ننن ح ننق مجا ننع الىل ننحايا ال ننذين تكرض نوا اث ننل ل ننذه االنتها ننات أن حيص ننلوا عل ننى تك ننويض
مناسب ،نكن أن يأخذ اكل الكوية إي وضع سنابق ،أو التكنويض ،أو الرتضناة أو ضنمانات بكند التكنرا .
ويننهني أن يتصندى أمنناء ااانات أو جلنان حقنوق اإلنسنان أو مجكانات محاينة ااسنتهلكني أو مجكانات الندفاَّ
عن حقوق اارضى أو مدسسنات مماثلة على ااستوى الوطين اا يقع من انتها ات للحق يف الصحة.
 -91ومن اأن إيماج الصكو .الدولاة الت تكرتن باحلق يف الصحة يف القنانون احمللني أن ينديل إي توسناع
ن اق وفكالاة تدابري االنتصان ومن ي يننهني ت نجاكها يف مجانع احلناالت( .)xxxiفهنذا الندمج نكنن احملنا ل منن
الإص ننل يف انتها ننات احل ننق يف الص ننحة إي ح نند ن ننري ،أو عل ننى األو ننل يف االلت ام ننات األساس نناة اارتتن ننة علا ننه،
باالحتكا ااناار إي الكهد.
 -91ويننهنني للدولننة ال ننرن أن ت ننجع القىلنناة ومم ا سنني ااهننن القانوناننة علننى إيننقء م ينند مننن االلتمننا
النتها ات احلق يف الصحة لدى مما ستهل اهامهل.
 -92ويننهنني للنندول األطنران أن حتننرت ن ننا اانندافكني عننن حقننوق اإلنسننان وغننريلل مننن أعىلنناء اجملتمننع
ااد يف سنال مساعدة الإ ات الىلكاإة أو ااهم ة على إعمنال حقهنا يف الصنحة ،وأن حتمني لنذا الن نا
وتاسره وتك زه.
 -5التزامات الجهات الفاعلة غير الدول األطراف
 -91إن لدو و االت وبرامج األمل ااتحدة ،وخاصة الوظاإة الرعاساة ااسندة إي منامة الصحة الكااانة
يف إعمننال احلننق يف الصننحة علننى ااسننتويات الدولاننة واإلولاماننة والق ريننة ،أيفاننة خاصننة ،مثننل يو الاوناسنناف
فامننا يتصننل حبننق ال إننل يف الصننحة .ويننهنني للنندول األطنران ،عننند صننااغتها وتنإاننذلا السنرتاتاجاتها الوطناننة
اةاصة باحلق يف الصحة ،أن تستإاد من ااساعدة والتكاون التقناني اللنذين تتاحهمنا منامنة الصنحة الكااانة.
وإضننافة إي ل ن  ،يننهنني للنندول األطنران ،عننند إعنند ايلا لتقا يرلننا ،أن تسننتهل ااكلومننات اله يننرة واةنندمات
االست ا ية انامة الصحة الكااانة فامنا يتكلنق جبمنع النااننات وتإصنالها ،ويف وضنع مدانرات ومكنايري مرجكانة
للحق يف الصحة.

 -94وعننقوة علننى لن  ،يننهنني مواصننلة بننذل جهننوي متىلننافرة يف سنننال إعمننال احلننق يف الصننحة بهاننة تك ين
التإاعل بني مجاع اجلهات الإاعلة ااكناة ،مبا فاها خمتلف عناصر اجملتمع ااند  .ومبوجنب اانايتني  22و 21منن
الكه نند ،يننه نني لك ننل م ننن منام ننة الص ننحة الكااا ننة ،ومنام ننة الكم ننل الدولا ننة ،وبرن ننامج األم ننل ااتح نندة اإلمن نناعي،
والاوناسنناف ،وصننندوق األمننل ااتحنندة للسننكان ،والننن النندويل ،وااصننا ن اإلمناعاننة اإلولاماننة ،وصننندوق النقنند
النندويل ،ومنامننة التجننا ة الكاااننة ،وا"ا ننات ات الصننلة األخننرى ياخننل مناومننة األمننل ااتحنندة ،أن تتكنناون علننى
لو فكال مع الدول األطران ،باالعتماي على خربا ا ،يف ةال تنإاذ احلق يف الصحة على ااستوى الوطين ،مع
إيقء االعتنا الواجب للوالية الإريية لكل من لذه اانامات .وبوجه خاص ،يننهي للمدسسات ااالاة الدولانة،
ال س نناما النن ن ال نندويل وص ننندوق النق نند ال نندويل ،أن ت ننويل التمام ننا نن نريا حلماي ننة احل ننق يف الص ننحة يف سااس ننا ا
االوراض نناة ،واتإاوا ننا االعتمانا ننة ،وبراةه ننا ااتكلق ننة ب ننالتكاف ا"اكل نني .وعن نند النا ننر يف تق ننا ير ال نندول األطن نران
وونند ا علننى الوفنناء بااللت امننات مبوجننب اانناية  ،12سننتنار اللجنننة يف أثننر ااسنناعدة ااقدمننة مننن مجاننع الكناصننر
الإاعلننة .ومننن اننأن واننا الو نناالت ااتقصصننة والنربامج وا"ا ننات التابكننة لدمننل ااتحنندة باعتمنناي خلننج ونناعل علننى
ياس نر إي حنند بكانند إعمننال احلننق يف الصننحة .وسننتقو اللجنننة أيىلننا أثننناء الناننر يف تقننا ير
حقننوق اإلنسننان أن ا
الدول األطران بد اسة يو اجلمكاات ااهناة الصحاة وغريلا من اانامات غري احلكومانة فامنا يتكلنق بالت امنات
الدول مبوجب اااية .12
 -92ويتسل يو ل منن منامنة الصنحة الكااانة ،ومإوضناة األمنل ااتحندة السناماة ل ندون القج نني ،وجلننة
الص ننلاب األمح ننر الدولا ننةدا"قل األمح ننر والاوناس نناف ،فىل ننق ع ننن اانام ننات غ ننري احلكوما ننة واجلمكا ننات ال نا ننة
الوطناة ،بأيفاة خاصة فاما يتكلنق باإلغاثنة يف حناالت الكنوا ث وااسناعدة اإلنسناناة يف أوونات ال نوا  ،مبنا يف
ل تقده ااساعدة إي القج ني واا نريين ياخلانا .ويننهني إع ناء األولوينة يف تقنده ااسناعدة ال نانة الدولانة،
وتوزيننع اا نوا ي وإيا ننا ،مثننل ااانناه النااإننة الصنناحلة لل ننر  ،واألغذيننة واإلمنندايات ال ناننة وااكونننات ااالاننة إي
أضكف اجملموعات السكاناة وأادلا تكرضا للتهمام.

()1

عل ننى س نننال ااث ننال ،م ننوز وانونا ننا إنإ ننا من نندأ ع نند التماان ن فام ننا يتكل ننق ب نناارافق والس ننلع
واةدمات الصحاة يف الكديد من الواليات القانوناة الوطناة.

()2

يف ورا لا 1696د.11

()1

إن ااننناي ااتكلقننة حبمايننة األاننقاص ااصننابني مبننر عقلنني وحتسننني الكنايننة بالصننحة
الكقلاننة الننت اعتمنند ا اجلمكاننة الكامننة لدمننل ااتحنندة يف عننا ( 1661القنرا 49د)116
والتكلاننق الكننا للجنننة وننل  2ب ننأن ااكننووني ،ين نقننان علننى األاننقاص ااصننابني مبننر
عقلننيه ويننري يف برنننامج عمننل اانندير النندويل للسننكان والتنماننة ااكقننوي يف القننالرة يف عننا
 ،1664و ننذل يف إعننقن وبرنننامج عمننل اانندير الكننااي الرابننع ااكننين بنناارأة ااكقننوي يف
باجني يف عا  1662تكريف للصحة اإلجناباة ولصحة اارأة على التوايل.

()4

اا ن نناية  1اا ن ننرت ة بن ن ننني اتإاوا ن ن ننات جنا ن ننف ب ن ن ننأن محاي ن ننة ض ن ننحايا احلن ن ننر ()1646ه
والربوتو ول اإلضايف األول ( )1699ااتكلنق حبماينة ضنحايا اانازعنات ااسنلحة الدولانة،
اااية ()2(92أ)ه والربوتو ول اإلضايف الثا ( )1699ااتكلق حبماية ضنحايا اانازعنات
ااسلحة غري الدولاة ،اااية (4أ).

()2

انا ننر القاعم ننة النمو جا ننة انام ننة الص ننحة الكااا ننة ب ننأن الكق نناوري األساس نناة ،اانقح ننة يف
ننانون األولدييسننمرب  ،1666ااكلومننات الدواعاننة انامننة الصننحة الكاااننة  ،اجمللنند ،11
ول .1666 ،4

()9

ت ننمل أل إاننا ة يف لننذا التكلاننق الكننا إي اارافننق والسننلع واةنندمات الصننحاة ااقومننات
األساساة للصحة ااوج ة يف الإقرتني  11و(12أ) من لذا التكلاق الكا  ،ما ت يري ن
صريح خبقن ل .

()9

انار الإقرتني  19و 16من لذا التكلاق الكا .

()9

اناننر اا نناية  2-16مننن الكه نند ال نندويل اةنناص ب نناحلقوق اادنا ننة والسااسنناة .وير ن ل ننذا
التكلا ننق الك ننا ب ننكل خ نناص عل ننى إمكانا ننة الوص ننول إي ااكلوم ننات بس نننب أيفا ننة ل ننذه
ااسألة اةاصة فاما يتكلق بالصحة.

()6

يف األيبا ننات وااما س ننات ااتكلق ننة ب نناحلق يف الص ننحة ،ث ن نريا م ننا ت ننري اإلا ننا ة إي ثقث ننة
مسننتويات مننن الرعايننة الصننحاة لننيل الرعايننة الصننحاة األولاننة الننت تتننناول عنناية األمنرا
ال نناعكة والنس ننا ة نس ننناا ويق نندمها موظإ ننون صننحاون ودأو أطن نناء م نند بون ت نند ينا عام ننا
يكملون ياخل اجملتمع احمللي وبتكلإة منقإىلة نسنااه والرعاية الصحاة الثانوية الت تقد
يف اارا ن  ،ولنني مست ننإاات عنناية ،وتتننناول بصننو ة عامننة األمنرا ال نناعكة النسننا ة أو
اة ننرية نس ننناا ال ننت ال نك ننن عقجه ننا عل ننى ص ننكاد اجملتم ننع احملل نني ،وتس ننتقد م ننوظإني
صحاني وأطناء مد بني على هصصات ذدية ،ومكدات خاصة ،وتقد الرعاية للمرضى
الننداخلاني أحاانننا بتكلإننة مرتإكننة مقا نننة مننع الرعايننة األولاننةه والرعايننة الصننحاة مننن اارتنننة
الثالثة الت تقد يف عدي ض ال نسناا من اارا  ،وتتناول عاية عديا صهريا من األمرا
النسا ة أو اة رية الت تت لنب موظإنني صحاني وأطناء مد بني علنى هصصنات ذندية
ومكنندات خاص ننة ،وغالن ننا م ننا تك ننون بالاننة التكلإ ننة نس ننناا .ونا نرا إي أن أن نواَّ الرعاي ننة
الصحانة األولاة والثانوية ومن اارتننة الثالثنة ثنريا منا تتنداخل وغالننا منا تتإاعنل ،فنإن لنذا
التص ننناف ال يق نند ياعم ننا ااك ننايري الكافا ننة للتإرو ننة بانه ننا عل ننى ل ننو يس نناعد عل ننى حتدي نند
مستويات الرعاية الصحاة الت مب أن تقدمها الدول األطران ،وبالتايل يكون اإلسها
ااقد ذدويا فاما يتكلق بالإهل ااكاا ل للماية .12

()11

وفقا انامة الصحة الكاااة ،ت يكد مكدل ااوالاد ااوتى يستقد ب كل عا  ،وحل ذله
مكدالت وفاات الرضع واألطإال يون سن اةامسة.

()11

ي ري مص لح لالسابق للواليةل إي ما يوجد أو حيدث ونل الواليةه وي ري مص لح لما
حول الواليةل إي الإرتة الوجا ة ونل الوالية وبكدلا (وفقا لإلحصاءات ال ناة ،تندأ لذه
الإنرتة عنند إينا  29أسننوعا منن بداينة احلمنل وحتندي خلايتهنا يف فنرتة تنرتاوم بنني األسننوَّ
األول والرابننع بكنند الننوالية)ه أمننا مص ن لح لالولانندلل ،فاه نني الإننرتة اارتن ننة بننأول أ بكننة
أساباع بكد الواليةه وي ري مص لح لما بكد الواليةل إي ما حيدث بكد الوالية .ويقتصر
ل ننذا التكلا ننق الك ننا عل ننى اس ننتقدا ااصن ن لحني الك ننامني لم ننا ون ننل ال ننواليةل ولم ننا بك نند
الواليةل.

()12

تك ننين الص ننحة اإلجنابا ننة أن يتمت ننع النس نناء والرج ننال حبري ننة اختا ننا اإلجن ننا لم ننا أ ايوا،
وت ننمل احلننق يف مكرفننة الوسنناعل ا منننة والإكالننة وااقنولننة واااسننو ة مالاننا لتناننال األسننرة
والوصننول إي لننذه الوسنناعل وفقننا الختاننا لل ،فىلننق عننن احلننق يف الوصننول إي خنندمات
الرعايننة الصننحاة ااناسنننة الننت سننتم سكن النسنناء ،علننى سنننال ااثننال ،مننن إيننا فننرتة احلمننل
والوالية بسقمة.

()11

وحتنناط اللجنننة علمننا يف لننذا الصنندي بااننندأ  1مننن إعننقن سننتكهوت لكننا  1692الننذل
ين على ما يليل ليتمتنع الإنري بناحلق األساسني يف احلرينة ،وااسناواة ،وظنرون مكا ناة
مناسنة ،ويف با ة ات نوعاة تسمح بالكام يف رامة و فاهل ،ما حتاط علما بالت و ات
األخرية يف القانون الدويل ،مبا يف ل ورا اجلمكاة الكامة 42د 64ب أن ضرو ة ضمان
وجننوي با ننة صننحاة مننن أجننل فنناه األف نرايه وااننندأ  1مننن إعننقن يننوه وصننكو .حقننوق
اإلنسان اإلولاماة مثل اااية  11من بروتو ول سان سلإايو االحق باالتإاواة األمريكاة
حلقوق اإلنسان.

()14

اتإاواة منامة الكمل الدولاة ول  ،122اااية .2-4

()12

انار الإقرة  ) (12واحلاااة  9أعقه.

()19

لقطقَّ على االلت امات الرعاساة ،انار الإقرتني  41و 44من لذا التكلاق الكا .

()19

اااية  )1(24من اتإاواة حقوق ال إل.

()19

اناننر و نرا مجكاننة الصننحة الكاااننة  11-49لكننا  1664وااكنننون لصننحة األ وال إننل
وتناال األسرةل ااما سات التقلادية الىلا ة بصحة األ وال إلل.

()16

ت نمل القواعند الدولاننة الناان ة حنديثا وااتصننلة بال نكو األصنلاة اتإاواننة منامنة الكمننل
الدولا ننة و ننل  196ااتكلق ننة بال ننكو األص ننلاة والقنلا ننة يف النل نندان ااس ننتقلة ()1696ه
وااننايتني (26ج) و(ي) و 11م ننن اتإاواننة حقننوق ال إننل ()1696ه واانناية (9ل) مننن
االتإاوان ننة ااتكلقن ننة بن ننالتنوَّ الناولن ننوجي ( ،)1662الن ننت توصن نني الن نندول بن نناحرتا مكن ننا ن
وابتك ننا ات ومما س ننات ةتمك ننات الس ننكان األص ننلاني وص ننوخلا واحملافا ننة علاه ننا ،وج نندول
أعمننال الق نرن  21التننابع انندير األمننل ااتحنندة ااكننين بالنا ننة والتنماننة ( ،)1662خاصننة
الإصل 29ه والإقرة  21من اجل ء األول من إعقن وبرنامج عمنل فااننا ( ،)1661النت
تن علنى ضنرو ة أن تتقنذ الندول خ نوات إمابانة منسنقة منن أجنل إالنة احنرتا مجانع
حقوق اإلنسان لل كو األصلاة على أساي عد التماا  .انار أيىلنا ييناجنة االتإاوانة
اإلطا يننة لدمننل ااتحنندة ااتكلقننة بتهننري اانننا ( )1662واانناية  1منهنناه واانناية )2(11
(ل) م ننن اتإاوا ننة األم ننل ااتح نندة اكافح ننة التص ننحر يف النل نندان ال ننت تك ننا م ننن اجلإ ننان
ال ديد ودأو من التصحر ،وخباصة يف أفريقاا ( .)1664وخقل السننوات األخنرية ،ونا
عنندي مت اينند مننن النندول بتكننديل يسنناتريلا واألخننذ بت نريكات تكننرتن بنناحلقوق اةاصننة
بال كو األصلاة.

()21

انار التكلاق الكا ول  ،11الإقرة .41

()21

انار التكلاق الكا ول  ،1الإقرة 6ه والتكلاق الكا ول  ،11الإقرة .44

()22

انار التكلاق الكا ول  ،1الإقرة 6ه والتكلاق الكا ول  ،11الإقرة .42

()21

وفقننا للتكلاقننني الكننامني ومنني  12و ،11ي ننتمل االلت ن ا باإلنإننا علننى الت ن ا بالتاسننري
والت ا بالتوفري .ويف لذا التكلاق الكا  ،ي نتمل االلتن ا باإلنإنا أيىلنا علنى التن ا بنالتك ي
نارا لديفاة النالهة لتك ي الصحة يف عنمل منامنة الصحنة الكاااة وغريلا.

()24

ورا اجلمكاة الكامة 49د.)1661( 116

()22

عناص ننر مث ننل ل ننذه السااس ننة ل ننيل ننف اان نواي وااك نندات والكوام ننل وعملا ننات الكم ننل
اة ن ننرية وحتدين نندلا وإصن نندا خ ن ن تتكلن ننق ًن ننا ومراونتهن نناه وتن ننوفري ااكلومن ننات الصن ننحاة
للكاملني ،وتوفري مقب ومكدات وواعاة مناسنة إ ا يعنت احلاجنة إلاهناه وإنإنا القنوانني
واللواعح من خقل التإتام الكايفه وانر اإلبنق بناحلوايث واألمنرا ااهنانة ،وإجنراء

حتقاق ننات يف احل ن نوايث واألم ن نرا اة ننرية وإع ننداي إحص نناءات س نننويةه ومحاي ننة الكم ننال
وممثلنناهل مننن التنندابري التأييناننة الننت تتقننذ ضنندلل بسنننب إجنراءات سننلامة اهننذولا وفقننا
" نذه السااسننةه وتننوفري خنندمات صننحاة مهناننة "ننا وظنناعف وواعاننة أساسننا .اناننر اتإاواننة
منامة الكمل الدولاة ب أن السنقمة والصنحة ااهناتنني (1691 ،ونل  ،)122واالتإاوانة
ب أن خدمات الصحة ااهناة (1692 ،ول .)191
()29

اااية الثاناة من إعقن أاا  -تا ،تقرير اادير الدويل ااكين بالرعاية الصحاة األولاة-9 ،
 12أيلولدسنتمرب  ، 1699يفل منامة الصحة الكاااة ،لسلسلة الصحة للجماعل ،ونل
 1منامة الصحة الكاااة ،جناف.1699 ،

()29

انار الإقرة  42من لذا التكلاق الكا .

()29

تقري ننر اا نندير ال نندويل ااك ننين بالس ننكان والتنما ننة ،الق ننالرة 11-2 ،أيلولدس نننتمرب 1664

()26

الكهد ،اااية 1-2

()11

بصننرن الناننر عمننا إ ا ننان نكننن للإ ننات بصننإتها لننذه أن تسننكى لقنتصننان بوصننإها
صاحنة حقوق مما ة ،فنإن الندول األطنران مل منة بااناية  12بكنل منن النكندين اجلمناعي
والإريل .واحلقوق اجلماعاة "ا أيفاة ننرية يف ماندان الصنحةه والسااسنة احلديثنة للصنحة
الكامة تكتمد ب دة على احلماية والتك ي ويفا خلجان موجهان أساسا إي اجلماعات.

()11

انار التكلاق الكا ول  ،2الإقرة .6

(من نو ات األمل ااتحدة ،ول ااناع  ،)E.95.XIII.18الإصنل األول ،القنرا  ،1اارفنق،
الإصقن السابع والثامن.

