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موجز
يف هذاا القرييذذيمل امرذذد عمذ ا برذياا اعمةيذذع الةامذذع 141/48مل تقنذذاول مضو ذذع األمذ
امقحدة الساميع حلروق اإلنسان كيضيع إسها إطاا حروق اإلنسانمل ال سيما احلق يف الصحع
واحلق يف الضمان االجقماعيمل يف و ع مضهو القغطيع الصحيع الشذامةع ويف تنضيذاهاو ويذوجز
القرييي بةض ما ينقج عن توسيع نطاق القغطيع الصحيع الشذامةع مذن ايذدرئ اييسذيع يف ذال
حروق اإلنسان ومنها صةوابئ احلصول عةى األدويعمل والنرص يف الةامةني يف ال الصذحعمل
وأتث ذذل الضس ذذادمل واحلبذ ذ ال ب ذذل ج ذذدا لةمبموع ذذائ والض ذذائ السذ ذ انيع الذ ذ اس ذذقبةدئ م ذذن
القغطيذذع الص ذذحيعو وفة ذذص امضو ذذع الس ذذاميع إط وج ذذوي ه ذ القغطيذذع الص ذذحيع الش ذذامةعمل ذذا
يقماشذذى مذذع طذذابع احلذذق يف الصذذحع بوصذذضه حر ذا شذذام ا يقضذذمن ترذذدد اتذذدمائ وا ذذددائ
األساسذيع لةصذحعمل مذذن إجذا إداا سذبا الوصذذول الضةالذع إط اليعايذع الصذذحيع و ذل لذ مذذن
حمددائ الصحعمل ض ا عن القغطيع النظاميعو

__________

*

لظيوف خااجع عن سيطية ِّ
ٍ
مردمهو
اتُّضق عةى نشي هاا القرييي بةد اتايخ النشي امةقاد
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أوالا -مقدمة
 -1يف تشذ ذيين األول/إكق ذذوبي 2018مل اجقم ذذع ا س ذذاك دول وح وم ذذائ يف إس ذذقا إلع ذذادة
أتكيذذد االلقزامذذائ ال ذواادة يف إع ذ ن إمذذا اتمل الذذامل اعقمذذديل ام ذ متي الذذدول بش ذ ن اليعايذذع الصذذحيع
األوليذذع يف إيةول/سذذبقم 1978مل ويف خطذذع القنميذذع امسذذقدامع لةذذا 20٣0و ومتخذذض عذذن لذ
االجقمذذاإ إع ذ ن إسذذقا مل الذذامل القزمذذل يذذه الذذدول لابتبذذاإ لمسذذااا لقحريذذق لالقغطيذذع الصذذحيع
الشذذامةعا حذذت يقس ذ عميذذع النذذاا القمقذذع ابمسذذاواة يف احلصذذول عةذذى اليعايذذع الصذذحيع اعيذذدة
والضةالذذع ال ذ وقاجومذذامل مذذع ذذمان إال يةي ذذه الةبذذوك إط هذذايل اتذذدمائ لصذذةوابئ ماليذذعلو
ويف  2٣إيةول/سبقم 2019مل سقةرد اعمةيع الةامعمل عم ا بريااها 1٣9/72مل اجقماعذ ا ا يذع
امسقوى بش ن القغطيع الصحيع الشامةعو واالجقمذاإ يصذع اسذقئناييع إمذا الذدول األعضذاك لو ذع
خييطذذع طييذذق لةقغطيذذع الصذذحيع الشذذامةعمل وهذذو إمذذي ااسذذخ يف احلذذق يف الصذذحع واحلذذق يف الضذذمان
االجقمذذاعي و ل ذذا مذذن احلرذذوق اتاصذذع بقةزيذذز الصذذحعو وتشذذدد مضو ذذع األمذ امقحذذدة السذذاميع
حلرذذوق اإلنسذذان عةذذى ذيواة إن تذذدمج الذذدول حرذذوق اإلنسذذان يف خطااذذا وسياسذذا ا امقةةرذذع
ابلقغطيذذع الصذذحيع الشذذامةع إ ا مذذا إاد إخذذلا مذذنا ام يذذني ال ذ فةضذذل عذذن اليك ذ احلرذذوق ال ذ
وصا عةيها اآلخيونو
 -2وبةد االعرتاف الدول ابحلق يف الصحع يف دسقوا منظمع الصذحع الةاميذع عذا 1946مل
نصل امادة  12مذن الةهذد الذدول اتذاق ابحلرذوق االيقصذاديع واالجقماعيذع والئرا يذع عةذى هذاا
احلذق ابسقضا ذعمل وتةذذرتف الذدول األطذياف يف هذاا الةهذذد يفذق كذذا ذيد يف القمقذذع عةذى مسذذقوى
مم ذذن مذذن الصذذحع البدنيذذع والةرةيذذعو واحلذذق يف الصذذحع مضذذمون إيضذ ا يف اإلعذ ن الةذذامي حلرذذوق
اإلنسان ويف امةاهدائ األخيى حلروق اإلنسان عةى الصةيدين الةامي واإليةيمي()1و ويف سياق
احلصذول عةذى األدويذع والق نولوجيذائ الصذحيع والة جذائمل يقسذ احلذق يف القمقذع بضوايذد القرذد
الةةمذذي وتطبيراتذذه()2مل مذذع الرتكيذذز عةذذى إم انيذذع الوصذذول إط االبق ذذااائ الضذذيوايع حليذذاة كي ذذعمل
يع خاصع (انظي A/HRC/20/26مل الضرية )29و
 -٣وعةذ ذذى ذ ذياا ل ذ ذ مل ومذ ذذي الةهذ ذذد الذ ذذدول اتذ ذذاق ابحلرذ ذذوق االيقصذ ذذاديع واالجقماعيذ ذذع
والئرا يعمل واتضاييع حروق األشخاق ومل اإلعايذعمل واإلعذ ن الةذامي حلرذوق اإلنسذانمل وصذ و
إخ ذذيى حرذ ذا إساس ذذيا خ ذذي يس ذذاعد يف ايري ذذق القغطي ذذع الص ذذحيع الش ذذامةعمل ه ذذو احل ذذق يف الض ذذمان
االجقم ذذاعي ذذا ي ذذه الق ذ مني االجقم ذذاعيو وو ذذةل منظم ذذع الةم ذذا الدولي ذذع موع ذذع ش ذذامةع م ذذن
الرواعد امقةةرع ابحلمايع االجقماعيعو وتشذما هذايل الرواعذد اتضاييذع الضذمان االجقمذاعي (امةذايل
ال ذذدنيا) ( 19٥2ايذ ذ )102مل واتضايي ذذع اليعاي ذذع الطبي ذذع وإع ذذا ئ ام ذذي مل ( 1969ايذ ذ )1٣0مل
والقوص ذذيع امص ذذاحبع امقةةر ذذع ابليعاي ذذع الطبي ذذع وإع ذذا ئ امي ذذىمل ( 1969ايذ ذ )1٣4مل وتوص ذذيع
اليعايذذع الطبيذذعمل ( 1944اي ذ  )69وتوصذذيع إسذذم احلمايذذع االجقماعيذذع (( )2012اي ذ )202و
__________

()1
()2

2

انظذي اتضاييذذع الرضذذاك عةذى يذذع إشذ ال القمييذذز ذد امذيإةمل واتضاييذذع حرذذوق الطضذامل واتضاييذذع حرذذوق األشذذخاق
ومل اإلعايذذعمل واميئذذاق األ ييرذذي حلرذذوق اإلنسذذان والشذذةويمل واالتضاييذذع األواوبيذذع حلرذذوق اإلنسذذانمل وال وتوكذذول
اإل ايف ل تضاييع األميي يع حلروق اإلنسان امقةةق ابحلروق االيقصاديع واالجقماعيع والئرا يعو
انظذذي اإلعذ ن الةذذامي حلرذذوق اإلنسذذانمل امذذادة  )1(27والةهذذد الذذدول اتذذاق ابحلرذذوق االيقصذذاديع واالجقماعيذذع
والئرا يعمل امادة ()1(1٥ي)و
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و دف هايل امةايل إط ايريق لتةمي احلمايذع الصذحيع اسذقنادا إط ذمان احلصذول عةذى اليعايذع
الصحيع عميع ا قاجني إليها من خ ل اليعايع الصحيع األساسيع والويايع واعايع األمهائل()٣و
 -4وكذذان مةظذ النراشذذائ امقةةرذذع حقذذوى القغطيذذع الصذذحيع الشذذامةع منظذذواائ إخذذيى ذذل
منظذذواائ حرذذوق اإلنسذذانو وبنذذاك عةذذى ل ذ مل تقمئذذا األهذذداف اليييسذذيع ذذاا القرييذذي يف تريذذي
ذذن إن ير ذذدمها إمل إط ذذاا حلر ذذوق اإلنس ذذان يف و ذذع مضه ذذو القغطي ذذع الص ذذحيع
امس ذذا ع الذ ذ
لةبمي ذذع وتنضي ذذاهامل ويف تس ذذةيل الض ذذوك عة ذذى امب ذذادن اليييس ذذيع حلر ذذوق اإلنس ذذان الذ ذ ينبغ ذذي إن
تسرتشد اا السياسع الصحيع الةامع يف هاا اجملالو وايدد امضو ع الساميع إبةاد حروق اإلنسان
اليييسيع امقةةرع ابلقغطيع الصحيع  -ال ئا عد امساواة بةدا مشرتك ا بينها  -وترد عددا من
القوصيائ ائ الصةعو

اثنيا -الصحة والتنمية املستدامة
 -٥تش ذ ا اجملقمةذذائ ال ذ تذذنة ابلصذذحع حبذذي األسذذاا لةقنميذذع امسذذقدامعمل وت ذ ثي النقذذايج
الصحيع السي ع أتثذلا مباشذيا عةذى يذداة اجملقمذع عةذى االزدهذاا والصذمودو ذاألميا ذل امةديذعمل
عةى سبيا امئذالمل مسذ ولع عذن  41مةيذون و ذاة سذنورامل إو  71يف امايذع مذن يذع الو يذائ عةذى
الصذذةيد الةذذاميو ويغبةنذ عذذن  1٥مةيذذون حالذذع و ذذاة يف الض ذذع الةمييذذع مذذن  ٣0إط  69عام ذ امل إمل
ما يطال نسبع كبلة من الروة الةامةع()4و وتردا منظمع الصحع الةاميع إن شخصذا مذن كذا إابةذع
إشخاق سيةاين من مش ئ يف الصحع الةرةيع إو صحع األعصاي خ ل حياتذه()٥و و ذا إن
ح ذ ذوال  4٥0مةي ذذون ش ذذخص مص ذذابون ا ذذايل امش ذ ذ ئ يف ي ذذع إ ذذاك الة ذذا مل ذ ذ ن اتس ذذايي
االيقصاديع الةاميع امرداة يفوال تيليون دوالا يف السنع تغةذزى إط النقذايج السذي ع يف ذال الصذحع
الةرةي ذذعمل إ ية ذذاين هذ ذ الك األش ذذخاق م ذذن الضر ذذي بة ذذد ط ذذيده م ذذن عمةه ذ ()6و واليعاي ذذع الص ذذحيع
إساسيع ل يقصاد ك امل ول نقةاش االيقصادململ عةى وجه اتصوقمل إكئي من إمل عنصي خي
من عناصي احلمايع االجقماعيع()7و
 -6وإيذذيئ الذذدول األعضذذاك يف األمذ امقحذذدة ابلصذذةع بذذني الصذذحع والقنميذذع يف خطذذع القنميذذع
امسقدامع لةا  20٣0ال تقوخى لعام ا تقساوى يه يق حصول اعميع عةى القةةي اعيذد يف
ي ذذع امس ذذقورئمل وعة ذذى اليعاي ذذع الص ذذحيع واحلماي ذذع االجقماعي ذذعمل وتغ ض ذذا ي ذذه السذ ذ مع البدني ذذع
والةرةيذذعمل والي ذذايل االجقمذذاعيلو وتيكذذز خطذذع عذذا  20٣0عةذذى امسذذاواةمل وتسذذقند القةهذذدائ بةذذد
__________

()٣
()4
()٥
()6
()7

منظمذذع الةمذذا الدوليذذعمل القرييذذي الةذذامي لةحمايذذع االجقماعيذذع  :2019-2017محايذذع اجقماعيذذع شذذامةع لقحريذذق
إهداف القنميع امسقدامع (جنيفمل م ق الةما الدولمل )2017مل ق 102و

انظي www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseasesو
انظي www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/و
انظي www.who.int/mental_health/evidence/atlas/atlas_2017_web_note/en/و

ILO, World Social Protection Report 2014/15: Building economic recovery, inclusive development

and social justice (Geneva, International Labour Office, 2014), p. 100و (منظمع الةما الدوليذعمل القرييذي
الةذذامي لةحمايذذع االجقماعيذذع  :1٥/2014بنذذاك االنقةذذاش االيقصذذادململ والقنميذذع الشذذامةعمل والةدالذذع االجقماعيذذع
(جنيفمل م ق الةما الدولمل )2014مل الصضحع )100و
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ت ذذي إمل إح ذذد خة ذذف اليكذ ذ وابلوص ذذول إوالا إط األكئ ذذي فةضذ ذا ع ذذن اليكذ ذ إط مب ذذادن حر ذذوق
اإلنسان يف امساواة وعد القمييزمل وايديد إولورئ الض ائ الضةيضع وامهمشع يف اجملقمعو
 -7وتنذذدا القغطيذذع الصذذحيع الشذذامةع ايديذذدا يف إطذذاا هذذدف القنميذذع امسذذقدامع  ( ٣ذذمان
متقذذع اعميذذع يذذاي عذذيف صذذحيع وابلي اهيذذع يف يذذع األعمذذاا)مل ومذذن ذذمنه الغايذذع  8-٣ال ذ
تقن ذذاول ابلقحدي ذذد ايري ذذق القغطي ذذع الص ذذحيع الش ذذامةعمل ذذا يف لذ ذ احلماي ذذع م ذذن امخ ذذاطي امالي ذذعمل
وإم انيع احلصول عةى خدمائ اليعايع الصحيع األساسيع اعيدة وإم انيذع حصذول اعميذع عةذى
األدويع والةراحائ اعيدة والضةالع واميسواة الق ةضعو و ا إن إهذداف القنميذع امسذقدامع لمق امةذع
و ل يابةع لةقبزيذعل ذ ن إهذدا ا إخذيى تذيتبل ابلقغطيذع الصذحيع الشذامةع ومنهذا :ا ذدف  1الذامل
يقضذذمن القزام ذ ا ابلرضذذاك عة ذى الضرذذي عميذذع إش ذ اله ويف كذذا م ذذانمل ومنذذه الغايذذع  ٣-1امقمئةذذع
ابلرضذاك عةذى الضرذذي امذديع لةنذاا إ ةذذني إينمذا كذانوا يفةذذول عذا 20٣0مل عذن طييذذق تنضيذا نظذ
احلمايع االجقماعيع ام يمع وطنيا والقدابل امقةةرع ابعميعمل ا يف ل إسم ايريق تغطيع كبلة
لةضرذياك والضذذةضاكو وييمذذي ا ذذدف  10إط احلذذد مذذن انةذذدا امسذذاواة داخذذا البةذذدان و يمذذا بينهذذامل
وتقنذ ذذاول الغايذ ذذع ( 4-10اعقمذ ذذاد سياسذ ذذائمل وال سذ ذذيما السياسذ ذذائ اماليذ ذذع وسياسذ ذذائ األجذ ذذوا
واحلمايع االجقماعيعمل وايريق يدا إك من امساواة تداجييا) عدة عواما مت ينيع لةقغطيع الصحيع
الشذامةعو ويغطذي ا ذدف ( ٥ايريذق امسذاواة بذني اعنسذني ومت ذني كذا النسذاك والضقيذائ) امسذاواة
بني اعنسنيمل بوصضها إحد ا ددائ اليييسيع لةصحعمل يما تيمذي الغذارئ ائ الصذةع إط ةذع
إم ذذوا بينه ذذا الرض ذذاك عة ذذى القميي ذذزمل والرض ذذاك عة ذذى الةن ذذف ذذد النس ذذاك والضقي ذذائ والرض ذذاك عة ذذى
اممااسذذائ الضذذااةمل مذذن يبيذذا تشذذويه األعضذذاك القناسذذةيع األنئويذذع وتذذزويج األطضذذال والذذزوا امب ذذي
والزوا ابإلكيايلو

اثلثا -فهم التغطية الصحية الشاملة
يو ذذع بةذذد تةييذذف مربذذول عةذذى نطذذاق واسذذع لةقغطيذذع الصذذحيع الشذذامةعو ومذذع ل ذ مل
-8
سذذاعدئ اعهذذائ امةنيذذع امشذذااكع يف تةزيذذز القغطيذذع الصذذحيع الشذذامةعمل ال سذذيما الذذدول األعضذذاك
وامنظم ذذائ امةيااي ذذعمل مئ ذذا منظم ذذع الص ذذحع الةامي ذذع ومنظم ذذع الةم ذذا الدولي ذذعمل يف تو ذذيا امة ذذايل
امنطبرع ويف القةيف عةى امضمون القرين والةناصي األخيىو وتو ي مبذادن حرذوق اإلنسذان إيضذا
إاشادائ بش ن القغطيع الصحيع الشامةع (انظي الضريائ  4٥-٣2إد يل)و
 -9وا ذ ذ إن لالقغطيذ ذذع الصذ ذذحيع الشذ ذذامةعل كمصذ ذذطةا ذ ذذل واادة يف إع ذ ذ ن إمذ ذذا اتمل ذ ذ ن
اإلع ن قا اي ا جديدة يف القةييف ابليعايع الصحيع األوليع ابعقبااها عنصيا إساسي ا يف ايريق
الصذذحع لةبمي ذذعو وتصذذف ام ذذادة السادسذذع م ذذن اإلع ذ ن اليعايذذع األولي ذذع مذذا لاليعاي ذذع الص ذحيع
األساسيع ال تةقمذد عةذى وسذايا وت نولوجيذائ صذاحلع عمةيذا وسذةيمع عةميذا ومربولذع اجقماعيذا
وميسية ل ا ع األ ياد واألسذي يف اجملقمذع مذن خذ ل مشذااكقه القامذعمل وبق ذاليف ذن لةمبقمذع
ولةبةد تو لها يف كا ميحةع مذن مياحذا تطواهذالو وي كذد إعذ ن إسذقا يف مادتذه الئانيذع إن تةزيذز
اليعايذذع الصذذحيع األوليذذع هذذو الذذنهج األكئذذي ذذوالا و ةاليذذع وكضذذاكة لقةزيذذز الصذذحع البدنيذذع والةرةيذذع
لألشخاقمل ض ا عن الي ايل االجقماعيمل وإن اليعايع الصحيع األوليع هي حبذي الزاويذع يف نظذا
صحي مسقدا لةقغطيع الصحيع الشامةعو
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 -10ومنا عا 2008مل اعقمدئ اعمةيع الةامع ييااا سنورا بشذ ن الصذحع الةاميذع والسياسذع
اتااجيذذعو وكيسذذل اعمةيذذعمل يف ييااهذذا 81/67مل امةقمذذد عذذا  2012يف اعمةيذذع الةامذذعمل عةذذى
وجه اتصوقمل اهقمام ا كبلا لةقغطيع الصحيع الشامةعمل مع اإليياا ن القغطيذع الصذحيع لةبميذع
تة ذذين إن تق ذذاي لةبمي ذذع إم اني ذذع احلص ذذول دون متيي ذذز عة ذذى م ذذا ية ذذز م ذذن اجملموع ذذائ امر ذذياة عة ذذى
الصذذةيد الذذوطين مذذن خذذدمائ اليعايذذع الصذذحيع األساسذذيع يمذذا يقةةذذق ابلقئريذذف والويايذذع والة ذ
والق هيا وعةى إدويع إساسيع م مونع ةالع جيدة سةاا مةرولعو ويف الويل نضسهمل ال ينبغذي إن
يقسب احلصول عةذى هذايل اتذدمائ يف إمل ذايرع ماليذع لةمسذقضيدين منهذامل مذع الرتكيذز بشذ ا
خ ذذاق عة ذذى الض ذذائ الضر ذذلة والض ذذةيضع وامهمش ذذع م ذذن السذ ذ انو ويف الرذ ذياا 1٣9/72مل ك ذذيائ
اعمةيذذع الةامذذع هذذايل األبةذذادمل مضذذيضع اليعايذذع امةطضذذع إط موعذذع اتذذدمائ الصذذحيع األساسذذيعو
وش ذذبةل ال ذذدول األعض ذذاك عة ذذى تةزي ذذز امش ذذااكع الضةال ذذع وال امة ذذع واجملدي ذذع لةبمي ذذعمل ال س ذذيما
الض ذذةضاك إو ال ذذاين يةيش ذذون يف إو ذذاإ هش ذذعمل يف تص ذذمي وتنضي ذذا واص ذذد الرذ ذوانني والسياس ذذائ
وال امج امقةةرع ابلصحعمل ا يف ل اسرتاتيبيائ القغطيع الصحيع الشامةعو
 -11وإك ذذدئ منظم ذذع الص ذذحع الةامي ذذع والبن ذ ذ ال ذذدول يف ترييي ذذا الة ذذامي امش ذذرت لةيص ذذد
()2017مل إن القغطيع الصحيع لةبميع تةين إن وصا يع الناا عةذى اتذدمائ الصذحيع الذ
وقاجومامل ا يف ل خدمائ الصذحع الةامذع الياميذع إط الذرتويج لصذحع إ ضذا (مئذا احلمذ ئ
اإلع ميع والضياي الياميذع إط م ا حذع القبذ ) وخذدمائ الويايذع مذن األمذيا (مئذا الةراحذائ)
وخذدمائ الةذ والق هيذذا واليعايذع امةطضذذع (مئذذا اليعايذذع يف مايذع الةمذذي) وإن ت ذذون ائ نوعيذذع
كا يع كي ت ون ةالعمل ويف الويل نضسه مان إال يقسب احلصول عةى هايل اتدمائ يف إمل
ذذايرع ماليذذع()8و ويقضذذمن هذذاا القةييذذف ث ثذذع إهذذداف ائ صذذةع هذذي :لاإلنصذذاف يف احلصذذول
عةى اتدمائ الصحيعلمل والنوعيع اعيدة؛ واحلمايع من امخاطي اماليع()9و
 -12و يما يقةةق ابليبل بني القغطيذع الصذحيع الشذامةع واحلمايذع االجقماعيذعمل سذا ل منظمذع
الةما الدوليع بموعع هامع من القوجيهائ امةياايع والسياساتيع الرايمذع عةذى األدلذع ألصذحاي
امصةحعمل ويقمئا امبدإ األساسي يها يف إن القغطيذع الصذحيع جذزك ال يقبذزإ مذن احلذد األد مذن
ذذما ئ احلماي ذذع االجقماعي ذذع الذ ذ ينبغ ذذي إن ت ذذون مقاح ذذع لةبمي ذذعو وتة ذذين القغطي ذذع الص ذذحيع
الشذذامةع ذذيواة إن تةقم ذذد ل ي ذذع البةذذدان مغب ذا يايم ذذع عة ذذى احلرذذوق ت ذذون ااس ذذخع وم ذ طية يف
القشذ ذييةائ ك ذذي تش ذذما ي ذذع السذ ذ انمل ذذن ذذيه الة ذذامةون يف االيقص ذذاد الي ذذي و ذذل الي ذذي
وإسذذيه لو ويف إطذذاا هذذاا النمذذو مل ئذذا تنضيذذا وإنضذذا هذذايل الذذنغهج شذذيط ا مسذذبر ا لةحصذذول عةذذى
اليعايع الصحيع()10و
 -1٣وتشذ ذذبع توصذ ذذيع منظمذ ذذع الةمذ ذذا الدوليذ ذذع بش ذ ذ ن احلذ ذذدود الذ ذذدنيا لةحمايذ ذذع االجقماعيذ ذذع
(( )2012ايذ )202مل الذ تو ذذا إسسذذها امقةةرذذع يفرذذوق اإلنسذذان مذذن خذ ل اعذرتاف وا ذذا
ذدول عةذى إاسذاك احلذدود الذدنيا لةحمايذع االجقماعيذع
ابلرتابل بني الصحع واحلمايع االجقماعيذعمل ال ع
واحلضذذال عةيهذذا ذذا يشذذما الضذذما ئ األساسذذيع لةضذذمان االجقمذذاعيو وكحذذد إد مل ينبغذذي إن

__________

( )8منظمذذع الصذذحع الةاميذذعمل والبنذ الذذدولمل تقبذذع مسذذاا القغطيذذع الصذذحيع الشذذامةع :القرييذذي الةذذامي لةيصذذد لةذذا 2017مل
ق xiiو
( )9انظي www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/en/و
(ILO, World Social Protection Report 2014/15, p. 102 )10و
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تش ذذما ه ذذايل احل ذذدود ال ذذدنيا لةحماي ذذع االجقماعي ذذع ذذما ئ اجقماعي ذذع إساس ذذيعمل ذذا يف ل ذ ذ
(إ) الوص ذذول إط موع ذذع حم ذذددة م ذذن الس ذذةع وات ذذدمائ عة ذذى الص ذذةيد ال ذذوطينمل تشذ ذ ا اليعاي ذذع
الصذذحيع األساسذذيعمل ذذا يف لذ اعايذذع األمومذذعمل الذ تسذذقويف مةذذايل القذوا يمل وإم انيذذع الوصذذولمل
وامربوليذذعمل واعذذودة؛ (ي) ذذمان احلصذذول عةذذى دخذذا لألطضذذالمل عةذذى األيذذا عنذذد مسذذقوى إد
حمدد وطنيامل وتو ل يق احلصول عةى القغايع والقةةي واليعايعمل وكا ما يةز من سةع وخدمائ
ذذيوايع إخذذيى؛ ( ) ذذمان احلصذذول عةذذى دخذذا إساسذذيمل عةذذى األيذذا عنذذد مسذذقوى إد حمذذدد
عةذذى الصذذةيد الذذوطينمل مذذن هذ يف سذذن الةمذذا و ذذل يذذاداين عةذذى كسذ دخذذا كذذافمل خاصذذع يف
حاالئ امي والبطالع واألمومع واإلعايع؛ (د) مان احلصول عةذى دخذا إساسذيمل عةذى األيذا
عند مسقوى إد حمدد عةى الصةيد الوطين ل باا السن()11و
 -14وسةمل الةبنذع الي يةذع امسذقوى الذ شذ ةقها منظمذع الصذحع لةبةذدان األميي يذع مةاعذع
مس ذ ذ لع القغطيذ ذذع الصذ ذذحيع الشذ ذذامةع عذ ذذا  2017ن اليعايذ ذذع الصذ ذذحيع األوليذ ذذع لمسذ ذذاا ذ ذذيوامل
ومس ذذقدا ذذو ايري ذذق ه ذذدف القغطي ذذع الص ذذحيع الش ذذامةعل()12و وش ذذددئ عة ذذى إ ي ذذع لمص ذذضو ع
القضذذاوئ االجقمذذاعيل يف اإليذياا بةذذد امسذذاواة بوصذذضه ل ذذع اتاتيذذع وهي ةيذذعل جملقمةذذائ امنطرذذع
وايدي ذذد لالةناص ذذي ال ذ تش ذ ا ن ذذيوف حي ذذاة الن ذذاالو ول ذذال مل يقب ذ القريي ذذي هم ذا ل ذ ذ لالقغطي ذذع
الص ذذحيع الش ذذامةعل يش ذذما ت ذذوخي اإلنص ذذاف يف ذذيق الوص ذذول إط ات ذذدمائ الص ذذحيع الش ذذامةع
واعيدة النوعيع وكال إط القغطيع الشامةع لةس ان()1٣و

رابع ا -أمهية إطار حقوق اإلنسان
 -1٥إن إطذ ذ ذذاا حرذ ذ ذذوق اإلنسذ ذ ذذان إمذ ذ ذذي ال ذ ذ ذ عنذ ذ ذذه لصذ ذ ذذيا ع وتنضيذ ذ ذذا واصذ ذ ذذد واسذ ذ ذذقةيا
اسرتاتيبيائ القغطيع الصحيع الشامةع لةدد من األسباي:
يف ميئذ ذذاق األم ذ ذ امقحذ ذذدةمل جذ ذذددئ الذ ذذدول األعضذ ذذاك أتكيذ ذذد اإل ذ ذذان يفرذ ذذوق
(إ)
اإلنسان األساسيع وب يامع اإلنسان ويدايل وابمسذاواة يف احلرذوق بذني اليجذال والنسذاك وبذني األمذ
كبلها وصغلهاو وتو ذا مةاهذدائ حرذوق اإلنسذان امشذاا إليهذا إعذ يلمل والةديذد مذن الصذ و
األخذذيى ام مذذع عةذذى مذذي السذذننيمل مضذذمون هذذايل احلرذذوق وت كذذد عاميقهذذاو ولذذال مل متئذذا يواعذذد
ومةايل حروق اإلنسان القزامائ يانونيع مةزمع وليم يد خيااائ سياساتيع؛
(ي) غوذد اسذذقخدا إطذاا ولغذذع حرذوق اإلنسذذان ايذوالاو ويذذد الحذ امرذذيا اتذذاق
امةين يفروق اإلنسان والضري امديع إن حروق اإلنسذان تذو ي سذياي ا وإطذااا مضصذ ا ومقذواز ا؛ هذو
يسذذقند إط االلقزامذذائ الرانونيذذع ا ذذددة ال ذ وا رذذل عةيهذذا الذذدول يف قةذذف مةاهذذدائ حرذذوق
اإلنسذذان؛ وي كذذد إن يذذع ييمذا مةينذذع ال ذذن القضذذاو بشذ ما؛ وورذذق يذذداا مذذن اليرذذني امةيذذاامل؛
__________

( )11اميجع نضسهمل امي قو
(Pan American Health Organization, Universal Health in the 21st Century: 40 Years of Alma-Ata, report )12
of the High-Level Commission (Washington, D.C., Pan American Health Organization, 2019), p. 3و
(منظمذذع الصذذحع لةبةذذدان األميي يذذعمل الصذذحع الشذذامةع يف الرذذين احلذذادمل والةشذيين 40 :سذذنع عةذذى مذ متي إمذذا إاتمل
ترييي الةبنع الي يةع امسقوى (واشنطن الةاصمعمل منظمع الصحع لةبةدان األميي يعمل )2019مل الصضحع ٣و
( )1٣اميجع نضسهمل الصضحقان  4و9و
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ويضذذع عةذذى مايذذدة امنايشذذع الصذذي ال ذ ي القضذذاو عةيهذذا بةنايذذع مةذ حرذذوق حمذذددة هذذي نقذذا
عرذود مذن القض ذذل وامنايشذع والضصذذا (A/70/274مل الضرذية )6٥و وهذذايل الةناصذي ابلغذذع األ يذع مذذن
إجا ايريق االتساق يف السياسائ وهي ا يف توجيه اعهود وتريي النقايج؛
ذذدف إطذذي حرذذوق اإلنسذذان إط تصذذحيا االخذذق الئ يف ت ذوازن الرذذوى ال ذ
( )
تشذويل النقذايج الصذحيعو وكمذا يقضذا يف الةديذد مذذن احلذاالئ الذ ي ذون يهذا الوصذول إط النظذذا
الصذذحي مريذذدا  -إو ي ذذون القضاعذذا مةذذه صذذةبا  -ي ذذون لة يذذائ الرذذوة ذذل امنصذذضعمل يف مايذذع
امطافمل أتثل كبل عةى النقايج الصحيعو والصحع الةرةيعمل عةى سبيا امئالمل هي إحذد اجملذاالئ
الامل ت دمل يه ذوااق السذةطع بذني إصذحاي احلرذوق ومرذدمي اتذدمائ الصذحيع دواا حمذوارا يف
احلصول عةى اليعايع واتدمائ الصحيع اعيدةمل وت ون النقيبذع افضا ذ ا كبذلا يف مقوسذل الةمذي
امقويع لةمقضياين مراانع بةامع الس ان()14و وابلنظي إط بيوز الرطاإ اتذاق بوصذضه جهذع ماليذع
وسياسذذيع مذ ثية لذذديها الرذذداة عةذذى ايذذدمل سذذةطع الدولذذع عةذذى الصذذةيدين الةذذامي والذذوطينمل ت ذ دمل
مبادن حروق اإلنسان دواا حيورا يف محايع احلروق امقصةع ابلصحع؛
(د) متئا محايع الض ائ الضةيضع واألشخاق امهمشني يف اجملقمع شا ا قةضا من
شوا ا حروق اإلنسانو هي اسالع تنطومل عةى امساواة وعد القمييز وإشيا اعميع وامشذااكع
وال يام ذذع والةدال ذذعو وكم ذذا تب ذذني األدل ذذعمل البذ ذ ا م ذذا ي ذذون امس ذذقبةدون م ذذن القغطي ذذع الص ذذحيع م ذذن
اجملموعائ والض ائ السذ انيع الذ تةذاين القهمذيف إو الذ تقةذي لةقمييذزو ويف إ ةذ احلذاالئمل
تقةي هايل اجملموعائ والض ائ السذ انيع مخذاطي صذحيع إكئذي مذن لهذامل بسذب السذ ن ذل
ام يذ وعذذد كضايذذع اميا ذذق الصذذحيع يف األحيذذاك الضرذذلة إو تةذذو ا ذواك الذذداخةي بسذذب اح ذرتاق
الويودو ويسه إدما مبذادن ومةذايل حرذوق اإلنسذان يف و ذع امضذاهي وتنضيذا القغطيذع الصذحيع
الشامةع يف مواجهع ايدرئ القمييز واإليصاك امقةددة األوجه ويف تو ل احلةول ال زمع او

خامسا -حتدايت حقوق اإلنسان الرئيسية اليت تعيق توسيع نطاق التغطية الصحية
 -16تة ذذد القغطي ذذع الص ذذحيع ابمس ذذاواة الذ ذ متئ ذذا منطةره ذذا األساس ذذي؛ بي ذذد إن م ي ذذني الن ذذاا
يغسقبةدون بش ا اوتيين من القغطيع الصحيع نقيبع جملموعع من الةوامامل ا يف ل االسذقغ ل
القبذذاامل لةيعايذذع الصذذحيعمل ونرذذص متويذذا الرطذذاإ الصذذحيمل وسذذوك ايديذذد األولذذورئمل والقمييذذزمل
والضريو ويف الضيإ الوااد إد يلمل تنظي امضو ع الساميع يف القحدرئ ا ددة ال تظهذي احلاجذع إط
حروق اإلنسان يف القغطيع الصحيع إ ا ما إايد ا إن ت ون عاميع حراو

ألف -التحدايت األساسية
 -17يضقري إكئي من نصف س ان الةا إط إم انيع احلصول عةى اليعايع الصحيع األساسيع
ال ا يذذعمل مئذذا اليعايذذع السذذابرع لةذذوالدة والةذ األساسذذي م ا حذذع امذ ار و ذذلوا نرذذص امناعذذع
البشذييع/اإليدز والسذذا()1٥و وهنذا ذوااق كبذذلة بذني امنذذاطق والض ذائ السذ انيعمل إ يضقرذذي  ٥6يف
__________

()14

Royal College of Psychiatrists, “Whole-person care: from rhetoric to reality. Achieving parity

between mental and physical health”, occasional paper OP88, March 2013, p. 27و
( )1٥انظي )www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhcو
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امايع من إ ال س ان األارف (وإكئيه يف إ ييريا) و 22يف امايع مذن سذ ان امنذاطق احلضذييع
إط القغطيذذع الصذذحيع()16و وال وصذذا س ذ ان البةذذدان امنخضضذذع الذذدخا عةذذى اتذذدمائ الصذذحيع
األساسيع بذنضم سذهولع احلصذول عةيهذا يف البةذدان األخذيى؛ كمذا إكذدئ منظمذع الصذحع الةاميذع
يف اآلونع األخلة افضا م شذيائ مئذا ِّ
الربالذع امذاهيةمل وتةبيذع احقياجذائ النسذاك يف ذال تنظذي
األسذية مذن خذ ل األسذالي احلديئذع منذع احلمذامل ونسذبع القحصذني()17و ويذع م شذي عبذز وا ذذا
يف القغطيذذع الصذذحيعمل إ يقحمذذا جذذزك إكذ مذذن سذ ان البةذذدان امقوسذذطع الذذدخا نضرذذائ صذذحيع
ابهظع مراانع بس ان البةدان امنخضضع الدخا إو البةدان ائ الدخا اميتضع()18و
 -18وعة ذذى ال ذذي م ذذن إن احل ذ ذواجز اماليذ ذذع كب ذذلةمل متئ ذذا ا ذذددائ االجقماعي ذذع وااليقصذ ذذاديع
لةصذذحعمل مئذذا عذذد امسذذاواة والقمييذذز والضرذذيمل إسذذباابا اييسذذيع ل سذذقبةاد مذذن احلصذذول عةذذى اليعايذذع
وات ذذدمائ الص ذذحيع جي ذذدة النوعي ذذع عة ذذى ي ذذد امس ذذاواة م ذذع اآلخ ذيينو و يم ذذا يقةة ذذق ابجملموع ذذائ
والض ذذائ الس ذ ذ انيع امقض ذذياةمل كئ ذذلا م ذذا يقض ذذاي اإليص ذذاك االجقم ذذاعي وااليقص ذذادمل بس ذذب إث ذذي
األش ذ ال امقة ذذددة وامقراطة ذذع م ذذن القميي ذذزمل ال ذ ي ذذد ت ذذون يايم ذذع عة ذذى إس ذذاا الةم ذذيمل إو ن ذذوإ
اعذذنممل إو األصذذا اإلثذذينمل إو حالذذع ا بذذيةمل إو القوجذذه اعنسذذيمل إو اإلعايذذعمل إو احلالذذع الصذذحيع
ال ذ ذ ت يس ذذها امة ذذايل اعنس ذذانيع إو الئرا ي ذذع إو االجقماعي ذذعمل والوص ذ ذ و وتضض ذذي ال مس ذذاواة إط
احليمان مذن احلرذوقمل كمذا تريذد القمقذع يفرذوق اإلنسذان األخذيى وسةذا النذاا عذالرني يف ديناميذع
رذذيمل يف نذذا تضذذا ل الضذذيق وامذذي مل وترصذذي إعمذذااه اال رتا ذذيعو ويذذد بينذذل الةبنذذع الي يةذذع
امسقوى (انظي الضرية  14إع يل) تش يةع من ا ددائ االجقماعيذع تقسذ لبنشذوك وتيسذخ يذو
ايقص ذذادمل ي ذذاي عة ذذى الةوم ذذع وتوس ذذع الرط ذذاإ ات ذذاقمل م ذذع تزاي ذذد االس ذذقغ ل القب ذذاامل لألحذ ذوال
امةيشذذيع والقوسذذع احلضذذيمل الذذد غيايفلمل وتشذذما واهذذا القذذدهوا البي ذذي والظذذيوف ذذل امسذذقدامع
بي ي امل وتغل امناخ()19و
 -19وخةص الضييق الةاما الي يع امسذقوى امةذين بصذحع النسذاك واألطضذال وامذياهرني وحرذوق
اإلنسذذان ام ضولذذع ذ مل امنش ذ يف إرا/مذذايو  2016بذذاداة مشذذرتكع بذذني مضو ذذيع األم ذ امقحذذدة
السذاميع حلرذوق اإلنسذذان ومنظمذع الصذذحع الةاميذعمل إط إنذه ليف نذذا تزايذد النزعذذع الروميذعمل يقواصذذا
ميف ام يني من الناامل ن يه امهاجيون ل الشيعيني وال ج ون وسذ ان األحيذاك الضرذلة
والشذذةوي األصذذةيعمل إط جانذ انقهذذا حرذذويه مل مذذا يزيذذد احقمذذال تذذدهوا صذذحع الضذذيد والصذذحع
الةامذذعمل ويرذذو ابلقذذال اسذذقرياا قمةذذائ كمةهذذا( .)20والح ذ امرذذيا اتذذاق امةذذين يفذذق كذذا
إنسذذان يف القمقذذع عةذذى مسذذقوى ذذن بةو ذذه مذذن الصذذحع البدنيذذع والةرةيذذع اساه ذ ا مقسذذااع ا ذذو
تطبي ذذق وت ي ذذي م ذذج ذذيق وانقر ذذايي إزاك حر ذذوق اإلنس ذذان يض ذذع ج ذذوهي مب ذذادن حر ذذوق اإلنس ذذان

__________

()16
()17
()18
()19
()20
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منظمذذع الةمذذا الدوليذذعمل احلمايذذع االجقماعيذذع الشذذامةع لة يامذذع اإلنسذذانيع والةدالذذع االجقماعيذذع والقنميذذع امسذذقدامعمل
م متي الةما الدول (جنيفمل م ق الةما الدولمل )2019مل الضرية 101و
WHO, World Health Statistics Overview 2019: Monitoring Health for the SDGs, 2019, p. 8و
اميجع نضسهو
اميجع نضسهمل الصضحع 8و
WHO, Leading the realization of human rights to health and through health: report of the High-Level

Working Group on the Health and Human Rights of Women, Children and Adolescents (2017), p. 7و
(منظمذذع الصذذحع الةاميذذعمل ييذذادة إعمذذال حرذذوق اإلنسذذان يف الصذذحع ومذذن خ ذ ل الصذذحع :ترييذذي الضييذذق الةامذذا
الي يع امسقوى امةين بصحع النساك واألطضال وامياهرني وحروق اإلنسان ام ضولع ()2017مل ق 7و
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ومةايلها مو ع تسا ل )(A/HRC/29/33و ولنسوق احلبع مذن إجذا محايذع الصذحع الرايمذع عةذى
احلرذوقمل وكذي ال ت ذون ذيد امقيذاز لأل نيذاكمل اييذا امنظمذع إط إزمذع صذحيع عاميذع تسذمى لاحلذذق
امضرذذود يف الصذذحعل()21و ويذذد إخضذذق القضاعذذا بذذني كذذا هذذايل الةوامذذا يف إدمذذا حرذذوق اإلنسذذان
بصذذواة كا يذذع يف و ذذع السياسذذائ الصذذحيعمل وميايبذذع تنضيذذاها واسقةيا ذذهامل ذذا يف لذ مذذا يقةةذذق
ابلقغطيع الصحيع الشامةعو

ابء -إمكانية احلصول على األدوية
 -20غحذذي ح ذوال بةيذذوين شذذخص يف يذذع إ ذذاك الةذذا مذذن حره ذ يف القمقذذع بضوايذذد القر ذذد
الةةمي وتطبيراته بسب انةدا يق احلصول عةذى األدويذع األساسذيع()22و ضيمذا يقةةذق بضذلوا
نرذذص امناعذذع البشذييع/اإليدزمل عةذذى سذذبيا امئذذالمل وصذذا عذذدد امصذذابني ابلضذذلوامل عذذا 2017مل
إط  ٣6.9مةيذذون شذذخص بيذذنه  21.7مةيذذون رذذل وصذذةون عةذذى الة ذ امضذذاد لةضلوسذذائ
الة وسذذعو وخذ ل الضذذرتة نضسذذهامل تذذقم ن  20يف امايذذع مذذن النسذذاك احلوامذذا امصذذاابئ بضذذلوا
نرص امناعع البشييع من احلصول عةى األدويع امضادة لةضلوسائ الة وسع منذع انقرذال الضذلوا
م ذ ذذن األ إط الطض ذ ذذا()2٣و وتش ذ ذذل اإلحص ذ ذذاكائ الذ ذ ذ ةقه ذ ذذا منظم ذ ذذع األمذ ذ ذ امقح ذ ذذدة لةطضول ذ ذذع
(اليونيس ذيف) إط إن م ذذن إصذذا  1.8مةي ذذون طضذذا مص ذذاي بضذذلوا نر ذذص امناعذذع البش ذييع عة ذذى
()24
الص ذذةيد الة ذذاميمل يقةر ذذى  ٥2يف اماي ذذع ر ذذل الة ذ ذ امض ذذاد لةضلوس ذذائ الة وس ذذع و وو ر ذ ذ ا
لةبحذو الذ إجياهذذا بذي مج األمذ امقحذذدة امشذرت امةذذين بضذذلوا نرذص امناعذذع البشذييع/اإليدزمل
تياجةذذل اإلصذذابع بضذذلوا نرذذص امناعذذع البش ذييع عةذذى الصذذةيد الةذذامي بنسذذبع  2٥يف امايذذع بذذني
عامي  2010و2017مل ل ن مةدل اإلصابع بني مقةاطي امخداائ ابحلرذن وشذيكايه خذا يف
االاتضاإو وتةاين هايل الض ع من مةدالئ إصابع عاليع ابلسا والقهاي ال بد الضلوسيمل كما إدى
افضذذا مسذذقورئ االسذذقئماا يف هذذاا اجملذذال إط ذذةف القغطيذذع لذذدمائ احلذذد مذذن الضذذيامل مئذذا
بذيامج اإلبذذي وا ذذاينمل والة ذ مذذن االا ذذان لةمخذذداائمل والويايذذع مذذن تةذذاطي اعيعذذائ امضيطذذعمل
و حص لوا نرص امناعع البشييع والسا والقهاي ال بد ابك وجي ()2٥و
 -21كمذذا إن األسذذةاا الباهظذذع لألدويذذع متئذذا حذذاجزا اييسذذيا يةيذذق احلصذذول عةيهذذامل مذذا وذذول
دون حص ذذول ال ئذ ذلين عة ذذى إدوي ذذع وع ج ذذائ وت نولوجي ذذائ إساس ذذيع()26و وييج ذذع الس ذذب يف
ااتض ذذاإ األس ذذةاا إط ش ذذا السياس ذذائ احل ومي ذذعمل وال س ذذيما يم ذذا يقةة ذذق بقنظ ذذي اف ذياي الرط ذذاإ
ات ذذاق يف إعاي ذذع إو تيس ذذل الوص ذذول إط األدوي ذذعمل وع ذذد كضاي ذذع ال ذذدع امر ذذد لقط ذذويي األدوي ذذع
__________

()21
()22
()2٣
()24
()2٥
()26
GE.19-07955

ILO, “Addressing the Global Health Crisis: Universal Health Protection Policies”, Social Protection

Policy Papers, 2014, p. 2و (منظمذع الةمذا الدوليذعمل لمةاعذع إزمذع الصذحع الةاميذع :سياسذائ محايذع الصذحع
الةاميعلمل إوااق سياسائ احلمايع االجقماعيعمل 2014مل قو )2و
WHO, “Access to medicines: making market forces serve the poor”, 2017, p. 14و
انظي www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdfو
انظي https://data.unicef.org/topic/hivaids/paediatric-treatment-and-care/و
انظذي البيذان الذامل ادلذذل بذه مضو ذع األمذ امقحذذدة السذاميع حلرذوق اإلنسذان يف امذ متي الذدول لةحذد مذن األ ذياا
لةا  2019بقاايخ  28نيسان/إبييا 2019مل امقاي عةى اليابل القال:
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24529&LangID=Eو
انظي www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdfو
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والق نولوجي ذذائ الص ذذحيع الذ ذ ال ذذن إن اير ذذق عاي ذذدائ كب ذذلة يف الس ذذوقمل ولالقط ذذاول عة ذذى
إش ال محايع امة يع الض ييعلمل مما يةيق إنقا األدويع اعنيسع امنخضضع الق ةضع وتوزيةها()27و

جيم -العاملون يف جمال الصحة
 -22ال بذذد مذذن يذذوة عامةذذع مذذاهية و ةالذذع ومقحمسذذع و عذذداد كا يذذع لقةبيذذع احلاجذذع مذذن إجذذا
ايريذذق القغطيذذع الصذذحيع الشذذامةعو وتشذذل القرذذدييائ إط إن نصذذف بةذذدان الةذذا رذذل كذذان لذذديها
عا  2017ما ي ضي من الةامةني يف ال اليعايع الصحيع لقردد اعايع صحيع جيذدة (إمل ٣0
طبيب ا و 100ممي إو يابةع يانونيع و ٥صذيادلع ل ذا  10 000شذخص)()28و ويف هذاا اجملذالمل
إيضذ ذ امل توج ذذد تض ذذاواتئ داخ ذذا البة ذذدان و يم ذذا بينه ذذامل وح ذذت ب ذذني إنذ ذواإ ات ذذدمائ الص ذذحيع()29و
إ تةذذاين بةذذدان إ ييريذذا جن ذذوي الصذذحياك ال ذ ى وجنذذوي ش ذذيق وجنذذوي سذذيامل وبةذذض بة ذذدان
إوييانوسيا من إكذ عبذز يف هذاا اجملذال؛ ويف بةذض احلذاالئمل يضقرذي إكئذي مذن  80يف امايذع مذن
الس ان إط يق احلصول عةى اليعايع الصحيع واتدمائ امقصةع اا بسب نرذص الةذامةني يف
ال الصحع()٣0و وي ثي نرص الةامةني يف هاا اجملال أتثلا كبلا ومقزايدا عةذى كبذاا السذنمل الذاين
ال تقاي ألكئي من نصضه إم انيع احلصول عةى اليعايع الطويةع األجا()٣1و
 -2٣ونذذيوف الةمذذا ذذل ام يمذذع ال ذ تضشذذا يف اجقذذااي واسذذقبراك امهذذية مذذن الةذذامةني يف
ال الصحع واليعايع مس ولع جزييا عن نرذص الةذامةني يف ذال الصذحعو وومذي الرذانون الذدول
حذذق الةذذامةني يف ذذال الصذذحع واليعايذذع يف نذذيوف عمذذا عادلذذع ومواتيذذعمل ذذا يف ل ذ حره ذ يف
إجذذوا منصذذضع ونذذيوف عمذذا م مونذذع وصذذحيعو ويف يطذذاإ الصذذحعمل كمذذا يف ذليل مذذن الرطاعذذائمل
الب ذ ا مذذا ت ذ دمل نذذيوف الةمذذا إط ابقةذذاد الةمذذال األكئذذي مهذذااة وكضذذاكة عنهذذامل مذذا يهي ذ نيو ذ ا
الزده ذذاا الضس ذذادو ومتئ ذذا ا ب ذذية إح ذذدى الق ذذداعيائ األخ ذذيى حليم ذذان الة ذذامةني يف ذذال الص ذذحع
واليعايع من حروق الةمامل وتةد بةدان اعنوي األكئي أتثيا اايل الظاهية ألن الةذامةني الصذحيني
يها يسةون إط إجياد ونايف تدا عةيه ميتبائ إعةى يف بةدان إخيىو

دال -الفئات حمور الرتكيز
 -1األشخاص ذوو إعاقة
 -24يرذذدا عذذدد األشذذخاق ومل اإلعايذذع يف يذذع إ ذذاك الةذذا يف ذوال بةيذذون شذذخصمل ومذذن
امقويع إن ييتضذع هذاا الذيي ()٣2و وابلنظذي إط القمييذز واإليصذاك االجقمذاعيمل ذ ن األشذخاق ومل
اإلعايذذع هذ إكئذذي عي ذذع ل عذذق ل مذذن عمذذو السذ انمل ومذذن ىل ذ م إكئذذي حاجذذع إط خذذدمائ
اليعاي ذذع الص ذذحيع وإط اس ذذقخدامها (A/73/161مل الضر ذذية )٥و ل ذذنمل م ذذن ام ذذيجا إيضذ ذ ا إن يواج ذذه
__________

()27
()28
()29
()٣0
()٣1
()٣2
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Global Commission on HIV and the Law, HIV and the Law: Risks, Rights & Health, July 2012, p. 8و
“GBD 2017: a fragile world”, Lancet, vol. 392, No. 10159 (10 November 2018), p. 1683و
انظي منظمع الصحع الةاميعمل (ترييي) اإلحصاكائ الصحيع الةاميع 2019مل الصضحع 8و
“GBD 2017: a fragile world”, Lancetو
ILO, World Social Protection Report 2017-19, p. 109و
WHO, World Bank, World Report on Disability (2011), pp. xi, 21–31و
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األش ذذخاق وو اإلعايذ ذذع عربذ ذذائ بسذ ذذب عذ ذذد مت ذ ذذنه مذ ذذن الوصذ ذذول إط وسذ ذذايا االتصذ ذذاالئ
وامةةومذذائ وامةذذدائ وا ذذيل اتذذاق ابميا ذذق الصذذحيع وإط وسذذايا النرذذا منهذذا وإليهذذا؛ وعربذذائ
تةيذذق وصذذو إط اجملموعذذع ال امةذذع مذذن اتذذدمائ ال ذ وقذذاجون إليهذذامل مذذن يبيذذا إعذذادة الق هيذذا
واألجهزة امساعدة؛ وعد احرتا حره يف اموا رع احلية وامسقنلةو
 -2٥وعذ وة عةذذى لذ مل يواجذذه األشذذخاق وو اإلعايذذعمل بسذذب نذذيو ه الصذذحيع الرايمذذعمل
االسقبةاد من الق مني الصحي وال يقمقةون بنضم يق االسقضادة من ططائ القذ مني الصذحي
امقصذذةع ابلةمذذا مراانذذع بغذذله ()٣٣و ونقيبذذع لذذال مل ذ ن األشذذخاق ومل اإلعايذذع إكئذذي عي ذذع
لةنضرائ الصحيع امدمية بنسبع  ٥0يف امايعمل ما يويةه يف بياثن الضريمل ويذ ثي أتثذلا مباشذيا عةذى
حره ذ يف القةةذذي مل وسذذبا عيشذذه مل ومشذذااكقه يف اجملقمذذع()٣4و ومةاعذذع هذذاا الو ذذعمل ينبغذذي إن
ت ضذذا ال ذذدول تضذذمني القغطي ذذع الصذذحيع الش ذذامةع اجملموعذذع ال امة ذذع مذذن ات ذذدمائ الصذذحيع ال ذ
وقاجها األشخاق وو اإلعايذع بوصذضها مذن عناصذي اتذدمائ الصذحيع األساسذيعمل ذا يف لذ
إعذذادة الق هيذذا واألجهذذزة امسذذاعدةمل عةذذى النحذذو الذذامل ايرتحقذذه منظمذذع الصذذحع الةاميذذع يف يايمقهذذا
لةواز امساعدة ائ األولويع()٣٥و
 -2املهاجرون
 -26يش ذ ذ ا الوص ذذول إط اليعاي ذذع وات ذذدمائ الص ذذحيع اي ذذدرا لةمه ذذاجيين يف بة ذذدان الةب ذذوا
وبةذذدان امرصذذد ابلنظذذي إط اال قرذذاا إط احلمايذذع الرانونيذذع حلره ذ يف الصذذحعمل وإط وجذذود ي ذوانني
إو إنظمع إداايذع ايذيمه ايديذدا مذن احلصذول عةذى اليعايذع الصذحيعمل وابلنظذي إط احلذواجز الئرا يذع
والةغويذذعمل ويف حالذذع امهذذاجيين ذذل الشذذيعينيمل إط اتذذوف مذذن االعقرذذال إو الرتحيذذا()٣6و و الب ذا
م ذذا يغطةذ ذ إط امه ذذاجيين د ذذع ت ذذاليف ات ذذدمائ الطبي ذذع يف مياك ذذز اتدم ذذع بس ذذب جنس ذذيقه
إو و ذذةه كمهذذاجيينو وبينمذذا ال يذذي ض الةديذذد مذذن البةذذدان ترذذدد اليعايذذع يف حذذاالئ الطذواانمل
يغس ذذقبةد امه ذذاجيون ذذل النظ ذذاميونمل يف ح ذذاالئ إخ ذذيىمل م ذذن إمل خدم ذذع إو يغض ذذي عة ذذيه د ذذع
الق اليف ال امةع بةد الة مل األمي الامل ن إن يئنيه عن القماا الة ()٣7و
 -27ويذذد يةذذاين امهذذاجيون الذذاين يةيشذذون إو ذذاع ا هشذذع مذذن تذذداعيائ ل ذ عةذذى صذذحقه
الةرةيذذع بسذذب امصذذاع الةديذذدة ال ذ يواجهومذذا نقيبذذع نذذيوف الةذذيف ونذذيوف الةمذذا ا ضو ذذع
ابمخ ذذاطي و ذذل ام مون ذذعمل وبس ذذب الةزل ذذع االجقماعي ذذع واالنقهاك ذذائ اعس ذذيمع حلر ذذوق اإلنس ذذان
ال ذ يقةي ذذون ذذا عةذذى طذذول طذذيق ا بذذيةو وكئذذلا مذذا يقويذذف احلصذذول عة ذى اليعايذذع واتذذدمائ
الصحيعمل من ل الة يف حاالئ الطواانمل عةى تردد إثبااتئ عةى احلالعمل مئا و ع اإليامع
الرانونيذذع إو الق ذ مني إو الةمذذامل ولذذال تغسذذقبةد الغالبيذذع الةظمذذى مذذن امهذذاجيين ذذل النظذذامينيو
__________

( )٣٣انظذي
()٣4
()٣٥
()٣6
()٣7
GE.19-07955

Lena Morgon Banks and Sarah Polack, The Economic Costs of Exclusion and Gains of

Inclusion of People with Disabilities: Evidence from Low and Middle Income Countries, 2014و
WHO, World Bank, World Report on Disability, pp. 66–69و
انظي www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/EMP_PHI_2016.01/en/و
مضو يع األم امقحدة الساميع حلروق اإلنسانمل احلروق االيقصاديع واالجقماعيع والئرا يذع لةمهذاجيين الذاين هذ
يف و ع ل نظاميمل 2014مل الصضحع 10و
اميجع نضسهمل الصضحع 42و
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ويذذد ال يذذقم ن امهذذاجيون الةذذابيون مذذن احلصذذول عةذذى اليعايذذع الصذذحيع بسذذب نرذذص امذذونضني
الطبيني وامةدائ عةى طذول طذيق ا بذية إو عةذى احلذدود الدوليذعمل وبسذب السياسذائ الذ سذي
ا بية ل النظاميع إو تئين عنها عن طييق ديد امهاجيين ابالعقرال إو االحقباز إو الرتحيذامل
م ذذا ي ذذد ع امه ذذاجيين ذ ذذو ا ب ذذية الس ذ ذييعو وكئذ ذذلا م ذذا يقوي ذذف امهذ ذذاجيون ع ذذن تةر ذذي الةراحذ ذذائ
إو ي خيومذامل ذا يف لذ األطضذال الذذاين يولذدون إثنذاك اليحةذعمل خو ذا مذن إنضذا يذوانني ا بذذية يف
نر ذذاي ات ذذدمائ الطبي ذذع إو بس ذذب الض ذذغل مواص ذذةع امس ذذلةو وكئ ذذلا م ذذا يغس ذذقبةد امه ذذاجيون ذذل
النظذذامينيمل يف بةذذدان الةبذذوا وبةذذدان امرصذذدمل مذذن ب ذيامج القحصذذني بسذذب حذذالقه مل إو بسذذب
اال قراا إط اموااد اماليع إو امةةومائو
 -٣األشخاص املصابون أبمراض اندرة
 -28يةذذاين بذذني  ٣00و 400مةيذذون شذذخص يف الةذذا مذذن إم ذيا داة()٣8مل وهذذي إم ذيا
تصي إيا من مخسع إشخاق يف كذا  10 000شذخص يفسذ تةييذف االايذاد األواوي()٣9و
ونص ذذف امص ذذابني ا ذذايل األمذ ذيا م ذذن األطض ذذالمل و ذذوئ  ٣0يف اماي ذذع م ذذن امص ذذابني يب ذذا س ذذن
اتامسذذع()40و وا ذ إن األمذيا الضيديذذع الصذذغلة ت ذ ثي عذذادة عةذذى الس ذ انمل ذ ن الةذذدد اإل ذذال
لةمصابني ابألميا النذاداة يشذ ا حذوال  4يف امايذع مذن سذ ان الةذا و و ذا إن مةظذ األمذيا
النذذاداة مةرذذدةمل ومزمنذذع وانق اسذذيع وتش ذ ا خطذذيا عةذذى حيذذاة امصذذابني يف ال ئذذل مذذن األحيذذانمل
ال بد من إاتحع سبا الوصول امادمل إط اليعايع واتدمائ الصحيعمل ا يف ل اليعايذع الطويةذع
األجا()41و واألميا الناداة مهمةع إط حد كبل ألن اتيااائ الة جيع مقاحذع رذل تمسذع يف
امايع منها؛ وييجع ل بش ا كبل إط إخضايائ السوق والسياسائ الةامعو
 -29وحذذت عنذذدما ي ذذون الوصذذول إط ش ذ ا مذذا مذذن إش ذ ال اليعايذذع الصذذحيع مم ن ذامل عذذادة
مذذا تة ذذم القغطيذذع امشذذاكا الصذذحيع الذ تواجههذذا عامذذع النذذاامل دون إيذ ك إمل اهقمذذا إو إيذ ك
اهقمذذا يذذاكي ل حقياجذذائ واحلرذذوق ا ذذددة لألشذذخاق امصذذابني م ذيا داةو وو ر ذ ا لةوكالذذع
األواوبيذذع لألدويذذعمل يقذذو ي ك ذ ذ يا جذذدا مذذن امةذذااف الةةميذذع امقةةرذذع يذذا مذذن  1 000مذذي
برةيذذا؛ وييجذذع هذذاا القهمذذيف إط يةذذع امةذذااف الطبيذذع والةةميذذع امقةةرذذع ابألمذيا النذذاداةمل ونقيبذذع
لال مل تشذخص إمذيا الةديذد مذن النذاا كمذا إن تطذويي الة جذائ إمذي صذة ()42و ونقيبذع
لال مل ال تزال اليعايع واتدمائ الصحيع امقو ية الك امي ى ةيضع ومقدنيع النوعيعمل ال سيما
يما يقةةق ابلةاهائ اميتبطع ااو وكئلا ما سقاي األميا النذاداة الوصذ والقمييذزمل والةديذد مذن
األشخاق امصابني اا جيدون إنضسه مسقبةدين من امشااكع يف الةمالع ومن االندما ال اما
وامنقج يف اجملقمعو

__________

( )٣8انظذي
()٣9
()40
()41
()42
12

IFPMA, Rare Diseases: shaping a future with no-one left behind, 2014; available from

www.ifpma.org/wp-content/uploads/2017/02/IFPMA_Rare_Diseases_Brochure_28Feb2017_FINAL.pdfو
انظي إيضا https://globalgenes.org/wp-content/uploads/ 2015/12/2016-WRDD-Fact-Sheet.pdfو
انظي IFPMA, Rare Diseasesو
انظي https://globalgenes.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-WRDD-Fact-Sheet.pdfو
انظذي Rare Diseases International, “Rare Diseases: The Missing Keystone of Universal Health
Coverage”, 2019و
انظي www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/orphan-designation-overviewو
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هاء -الفساد
 -٣0غوصف الضساد نه يش ا إحدى الةربائ اليييسيع إما تةزيز حروق اإلنسان ومحايقها
بضةاليع()4٣و وي دمل الضسادمل ابإل ا ع إط أتثليل السةيب عةى يداة الدول عةى حشذد إيصذى يذدا
مذذن امذوااد امقاحذذع لقرذذدد اتذذدمائ األساسذذيع مذذن إجذذا إعمذذال احلرذذوق االيقصذذاديع واالجقماعيذذع
والئرا يعمل إط القمييز يف إم انيع احلصول عةى اتدمائ الةامع لصاحل الرذاداين عةذى القذ ثل عةذى
السةطائمل بطيق منها تردد اليشذاوى والةبذوك إط الضذغل السياسذي()44و وال يذ دمل الضسذاد إط
ايويذذا ام ذوااد النذذاداة مذذن حيذذا متذذم احلاج ذذع إليهذذا حس ذ بذذا يش ذويل إيض ذ ا السياسذذع الةام ذذعمل
ويضذةف ثرذذع اعمهذذوا يف النظذذا الصذذحيمل ويرذذو مل يف مايذذع امطذذافمل اعهذذود الياميذذع إط ايريذذق
القغطيع الصحيع الشامةع()4٥و
 -٣1ويقضشى الضساد يف الرطاإ الصذحي لةذدد مذن األسذباي هذي :اخذق الئ يف الرذوى بذني
جهائ منها مردمي اليعايع الصحيع وامي ى وبني احل ومع والرطاإ اتذاق وإصذحاي احلرذوق؛
والغمو يف اخقياا خدمائ اليعايع الصذحيع واصذدها ويياسذها وترذد ها؛ والطذابع امةرذد لةذنظ
الصذذحيعمل (A/72/137مل الضرذذية )16و و ئذذا إش ذيا إط ذياف مقةذذددة مذذن وا ذذةي السياسذذائ إط
اموادين واألطباك عاما تةريذد يئذل احقمذال حصذول لعذدد ال وصذى مذن امةذام ئ السذييع ائ
الطذذابع الضاسذذد بذذني قةذذف إصذذحاي امصذذةحعل()46و ويقخذذا الضسذذاد إش ذ االا عديذذدة يف الرطذذاإ
الصذحي منهذا :اليشذوة والقغيذ مل وسذوك ع يذذائ القسذويقمل وإسذاكة اسذقخدا امناصذ (الةاليذذع)مل
وامد وعائ ل النظاميعمل والطة امسقحا()47و

سادس ا -تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان الرئيسية على التغطية الصحية الشاملة
 -٣2متش ذذي ا م ذذع ط ذذابع احل ذذق يف الص ذذحع بوص ذذضه حرذ ذ ا ش ذذام ا يقض ذذمن ا ذذددائ األساس ذذيع
لةص ذذحع()48مل ينبغ ذذي هذ ذ القغطي ذذع الص ذذحيع الش ذذامةع عة ذذى إم ذذا تش ذذما الوص ذذول الضةة ذذيمل وتةزي ذذز
الصحعمل والويايع من األميا و لها من حمددائ الصحعمل ض ا عن القغطيذع لالي يذعلو ويذ دمل
الرتكي ذذز الض ذذيق عة ذذى القغطي ذذع الس ذ ذ انيع إط تضض ذذيا ات ذذدمائ الة جي ذذع؛ وكم ذذا اإين ذذا يف حال ذذع
األميا ل امةديعمل ئذا تةزيذز الصذحع والويايذع مذن األمذيا عنصذيين حيذويني يف إمل اسذقبابع
ةالذذعو وا ذ إن الذذدول تقمقذذع اذذامف مذذن السذذةطع القرديييذذع عنذذد افذذا ي ذياا بش ذ ن كيضيذذع تذذو ل
القغطي ذذع الص ذذحيع لةبمي ذذعمل ذ ن عةيه ذذا إن تسرتش ذذد ب ذذادن حر ذذوق اإلنس ذذان يف ص ذذيا ع وتنضي ذذا

__________

( )4٣القةةيذذق الةذذا اي ذ  )2017(24لةبنذذع امةنيذذع ابحلرذذوق االيقصذذاديع واالجقماعيذذع والئرا يذذعمل بش ذ ن القزامذذائ الذذدول
وج الةهد الدول اتاق ابحلروق االيقصاديع واالجقماعيع والئرا يع يف سياق األنشطع القباايعمل الضرية 20و
( )44اميجع نضسهو
( )4٥انظي www.transparency.org/topic/detail/health؛ انظي إيض ا A/72/137مل الضرية 12و
Subrata Chattopadhyay, “Corruption in healthcare and medicine: Why should physicians and
()46
–bioethicists care and what should they do?”, Indian Journal of Medical Ethics, vol. X, No. 3 (July

September 2013), p. 154و

(European Commission, Updated Study on Corruption in the Healthcare Sector, 2017, pp. 9 and 37 )47و
( )48الةبنع امةنيع ابحلرذوق االيقصذاديع واالجقماعيذع والئرا يذعمل القةةيذق الةذا ايذ  )2000(14بشذ ن احلذق يف القمقذع
عةى مسقوى من الصحع ن بةو همل الضرية 12و
GE.19-07955
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واصد واسقةيا السياسائ يف هاا اجملذالمل وكذال يف ذمان امسذاكلعو ويف الضذيإ الذوااد إد يلمل
تبني امضو ع الساميع كيضيع ااتباي هايل السياسائ ابلقغطيع الصحيع الشامةعو

ألف -مستوايت االلتزام
 -٣٣عةذذى الذذدول واج ذ اح ذرتا ومحايذذع القزاما ذذا يف ذذال حرذذوق اإلنسذذان والو ذذاك اذذاو ويف
إطاا احلق يف الصحعمل يقطةذ االلقذزا ابالحذرتا مذن الذدول إن متقنذع عذن القذدخا بشذ ا مباشذي
إو ل مباشي يف القمقع ابحلق يف الصحعمل ويقطة االلقذزا ابحلمايذع افذا تذدابل منذع إمل تذدخا
من طيف ولامل ويقطة االلقزا ابلقنضيا افا القدابل ام يمع من إجا اإلعمال ال اما لةحذق
يف الصحع()49و
 -٣4وتنطبذذق القزامذذائ مماثةذذع عةذذى احلذذق يف الضذذمان االجقمذذاعيمل إ ينطذذومل اح ذرتا احلذذق يف
الضمان االجقماعي عةى االمقناإ عن امشااكع يف إمل ممااسع إو نشاي ي دململ مئ امل إط احليمان
من الضمان االجقماعي ام ي عةى يد امساواة مع اآلخيين()٥0؛ وتقطة احلمايذعمل عةذى سذبيا
امئالمل افا تذدابل منذع إطذياف ولئذع مذن حيمذان السذ ان مذن امسذاواة يف الوصذول إط ططذائ
الضمان االجقماعي ال تدييها هايل األطياف إو لهامل و ي شيوي إهةيع ل مةرولع؛ وتةبيع
الذدعوائ الفذا تذدابل ت ضذا اإلعمذال ال امذا لةحذق يف الضذمان االجقمذاعيمل مئذا تنضيذا نظذا
لةضذمان االجقمذذاعيو وعةذى الذذي مذذن إن القغطيذع الصذذحيع الشذذامةع تةذين يف امرذذا األول ذذمان
االلق ذزا معمذذال احلرذذوقمل ذ ن لةواجبذذائ امقةةرذذع ابالح ذرتا واحلمايذذع تطبير ذا هام ذا يف ةذذع إمذذوا
بينهامل عةذى سذبيا امئذالمل و ذع ذوابل لةذرتويج لةمنقبذائ مذن جانذ كيذا ئ الرطذاإ اتذاقمل
و وابل لنضو الرطاإ اتاق يما يقةةق ابحلصول عةذى األدويذع األساسذيع و لهذا مذن اتذدمائ
والسةع الصحيعمل والرضاك عةى القمييز يف احلصول عةى اليعايع الصحيع()٥1و

ابء -أقصى قدر من املوارد املتاحة واإلعمال التدرجيي
 -٣٥توج امادة  )1(2من الةهد الدول اتاق ابحلروق االيقصذاديع واالجقماعيذع والئرا يذع
عةى الذدول األطذياف يذه إن تسذقخد إيصذى مذا متةذ مذن مذوااد مذن إجذا ايريذق اإلعمذال القذا
والقذذداجيي لةحرذذوق امةذذرتف اذذا يف الةهذذدو ويشذذل مصذذطةا لإيصذذى يذذدا مذذن امذوااد امقاحذذعل إط
ام ذوااد اموجذذودة داخذذا الدولذذع وتة ذ امقاحذذع مذذن خ ذ ل القةذذاون وامسذذاعدة الذذدولينيمل وإط وا
السياسذذائ عةذذى زردة اإلي ذيادائ واإلنضذذاق احل ذذومي (انظذذي )٥2()E/2017/70و ويف هذذاا الصذذددمل
ذن القنبذ اذا
يغنظي إط الضياي مل عةى نطاق واسعمل بوصضها إحد إهذ مصذادا اإليذيادائ الذ
لةح وم ذ ذذائمل و م ذ ذذا حيوي ذ ذذع مةاع ذ ذذع القميي ذ ذذز البني ذ ذذوململ و ذ ذذمان امس ذ ذذاواة يف القمق ذ ذذع ابحلر ذ ذذوق
االيقصذذاديع واالجقماعيذذع والئرا يذذعمل ولذذدمائ القمويذذا األساسذذيعمل واحلمايذذع االجقماعيذذعمل وتذذدابل
__________

()49
()٥0
()٥1
()٥2
14

اميجع نضسهمل الضرية ٣٣و
الةبن ذذع امةني ذذع ابحلر ذذوق االيقص ذذاديع واالجقماعي ذذع والئرا يذ ذذعمل القةةي ذذق الة ذذا اي ذ ذ  )2007(19بش ذ ذ ن احلذ ذذق يف
الضمان االجقماعيمل الضرية 44و
اميجذع نضسذهمل الضرذياتن ٥1-٥0؛ انظذي إيضذا الةبنذع امةنيذع ابحلرذوق االيقصذاديع واالجقماعيذع والئرا يذعمل القةةيذق
الةا اي 19مل الضرية 4٥و
انظي إيضا E/C.12/2007/1مل الضرية ٥و
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احل ذ ذذد م ذ ذذن الضر ذ ذذي (A/HRC/26/28مل الضرذ ذ ذيائ  ٣و 17و)٣6و وبينم ذ ذذا ذ ذذن لة ذ ذذدول إن اي ذ ذذدد
سياسذذا ا اماليذذع اتاصذذع اذذامل تضذذي القزامذذائ حرذذوق اإلنسذذان ييذذودا عةذذى ممااسذذع هذذايل السذذةطع
القرديييذذعمل وجي ذ إ سذذاي اجملذذال ل سرتشذذاد اذذا يف السياسذذائ اماليذذع بغيذذع ذذمان اح ذرتا الذذدول
حلروق اإلنسان ومحايقها والو اك اا (اميجع نضسهمل الضرية )4و
 -٣6ويقطةذ ذ اإلعم ذذال الق ذذداجيي إن تقخ ذذا ال ذذدول ذذواا ت ذذدابل مةموس ذذع وحم ذذددة األه ذذداف
ومقةمدة من إجا ايريق إعمال احلروق االيقصاديع واالجقماعيع والئرا يع()٥٣و ويذع ا ذرتا يذومل
ن افذذا تذذدابل تياجةيذذع إمذذي ذذل مشذذيوإو وجي ذ عةذذى الذذدولمل حيئمذذا غافذذائ هذذايل القذذدابلمل
إثبذائ إنذذه ي األخذذا ئذذا هذذايل القذذدابل بةذذد النظذيمل كذ يذذدا مذذن احليطذذعمل يف يذذع البذذدايا وإن
ابإلم ذان ت ييهذا عةذى النحذو الواجذ مذن خذ ل اإلشذااة إط مذا احلرذوق امنصذوق عةيهذا يف
الةهذذد يف سذذياق االسذذقخدا ال امذذا أليصذذى ام ذوااد امقاحذذع لةدولذذع الطذذيف()٥4و ولذذال مل تةق ذ
تدابل تصحيا إو اإ اماليع الةامعمل مئا سياسائ القرشف ال كئذلا مذا ي ذون خضذض اإلنضذاق
عةى الرطاإ االجقماعي من ا ا امميزةمل تدابل ل يانونيع (انظي )E/2013/82و

جيم -احلق يف الصحة واحلق يف احلماية االجتماعية
 -٣7وجذ ذ ام ذذادة  )2(12م ذذن الةه ذذد ال ذذدول ات ذذاق ابحلر ذذوق االيقص ذذاديع واالجقماعي ذذع
والئرا يذعمل يقطةذ اإلعمذذال ال امذذا لةحذذق يف الصذذحع الةديذد مذذن القذذدابلمل بينهذذا (إ) الةمذذا عةذذى
خضذذض مةذذدل مذذوئ امواليذذد ومةذذدل و يذذائ الي ذذع وأتمذذني يذذو الطضذذا يذذوا صذذحيا؛ (ي) ايسذذني
يذذع جوانذ الصذذحع البي يذذع والصذذناعيع؛ ( ) الذذويذذاي ذذع م ذذن األمذ ذ ذيا الذذوابي ذي ذذع وامقوطنذذع وامهنيذذع
واألمذ ذ ذيا األخذ ذذيى وع جهذذا وم ا حقهذذا؛ (د) ي ذذع نذذيوف مذذن شذ ما أتمذذني اتذذدمائ الطبيذذع
والةنايذذع الطبيذذع لةبميذذع يف حالذذع امذذي و ويسذذقدعي الذذنهج الرذذاي عةذذى حرذذوق اإلنسذذان امسذذقمد
من هايل امةايل إن تضمن احل ومائ الوطنيع تو ل ميا ق وسةع وخدمائ صذحيع كا يذع وجةةهذا
مقاحذذع مذذادرا وميسذذواةمل دون متييذذزو كمذذا ينبغذذي ذذا إن ت ذون مناسذذبع عةمي ذ ا وطبي ذ امل و ائ نوعيذذع
جيذذدةمل وإن ايذذرت داي مهنذذع الط ذ ()٥٥و ومتئذذا امشذذااكع وامسذذاكلع قذذني إساسذذيقني مذذن ذذائ
احلق يف الصحعو
 -٣8ويش ذذما احل ذذق يف الض ذذمان االجقم ذذاعي احل ذذق يف احلص ذذول عة ذذى االس ذذقحرايائمل نر ذذدا
إو عينذامل واحلضذذال عةيهذذا دون متييذذزمل لضذذمان احلمايذذع يف حالذذع (إ) يذذاي الذذدخا امذيتبل ابلةمذذا
بسب امي مل إو الةبزمل إو األمومعمل إو إصابع ايد يف إطاا الةمامل إو البطالعمل إو الشيخوخعمل
إو و ذاة إحذد إ ذياد األسذية؛ (ي) ااتضذاإ ت ةضذذع احلصذول عةذى اليعايذع الصذحيع؛ ( ) عذد كضايذذع
الذذدع األسذذيململ خاصذعا لألطضذذال والبذذالغني امةذذالني()٥6و وينبغذذي إن ت ذذون االسذذقحرايائ النرديذذع
إو الةينيذذع كا يذذع يف مرذذدااها ومذذد ا لقيسذذل إعمذذال احلذذق يف محايذذع األسذذية ودعمهذذامل ويف مسذذقوى
مةيش ذذي ك ذذافمل ويف إاتح ذذع ذذيق كا ي ذذع لةحص ذذول عة ذذى اليعاي ذذع الص ذذحيع()٥7و وتشذ ذ ا اليعاي ذذع

__________

()٥٣
()٥4
()٥٥
()٥6
()٥7
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الصحيع األساسيع ( ا يف لذ الوصذول إط اميا ذق والسذةع واتذدمائ الصذحيع عةذى إسذاا ذل
متيي ذذزململ وت ذذو ل األدوي ذذع األساس ذذيعمل واحلص ذذول عة ذذى ات ذذدمائ اإلةابي ذذعمل واليعاي ذذع الص ذذحيع ل ذذأل
والطض ذذامل والقحص ذذني ذذد األمذ ذيا امةدي ذذع اليييس ذذيع) ج ذذزكا م ذذن امض ذذمون األساس ذذي لةح ذذق يف
الضمان االجقماعيو
 -٣9ومحايذذع احلذذق يف الصذذحع شذذيي مسذذبق لةقمقذذع يفرذذوق اإلنسذذان األخذذيىمل وال سذذيما تة ذ
الضيوايع حلمايع ال يامع وأتكيد االسقر ليع وايريق اإلم ا ئو والة م صحيا إيضا ذا يبينذه
مذذن ت ذيابل حرذذوق اإلنسذذان وعذذد يابةيقهذذا لةقبزيذذعمل إ ال ذذن إعمذذال احلذذق يف الصذذحع إعمذذاالا
احرتمل حروق اإلنسذان األخذيىمل ال سذيما احلذق يف الضذمان االجقمذاعيمل واحلذق يف
اتم ا إال إ ا غ
السذ ذ ن ال ي ذذق واحل ذذق يف امي ذذايل واميا ذذق الص ذذحيعمل واحل ذذق يف امش ذذااكعمل واحل ذذق يف ع ذذد القة ذذي
لةقمييزمل واحلق يف القةةذي مل واحلذق يف امةةومذائ واحلذق يف الغذااكو واحلذق يف الضذمان االجقمذاعيمل
عةذذى وجذذه اتصذذوقمل يضذذمن عةذذى األيذذا القمقذذع ابحلذذد األد مذذن امضذذمون األساسذذي لةحرذذوق
االيقصذذاديع واالجقماعيذذعمل مئذذا احلذذق يف الصذذحع واحلذذق يف الغذذااكمل يف مواجهذذع امخذذاطي واحلذذاالئ
الطاايذذع يف يذذع مياحذذا احليذذاةمل وهذذو إمذذي ابل ذ األ يذذع يف سذذياق األمذيا امقوطنذذعمل مئذذا ذذلوا
نرذذص امناعذذع البش ذييع/اإليدز والسذذا وام ذ ار()٥8و ويسذذاعد النظذذا الشذذاما لةحمايذذع االجقماعيذذع
عةى مةاعع األبةاد امقةددة لةحيمان وامةا ة اميتبطع ابمي مل مئا إم انيع احلصول عةى اليعايع
الطبيعمل والنضرائ ل الطبيع ائ الصةعمل مئا النرذامل وخسذااة الذدخا إو الويذل بسذب الغيذاي
ع ذذن الةم ذذاو ويس ذ ِّذها القةام ذذا م ذذع حر ذذوق اإلنس ذذان األخ ذذيىمل ذذا يف ل ذ ذ احل ذذق يف الض ذذمان
االجقمذذاعيمل بوصذذضها عوامذذا حمذذددة لةحذذق يف الصذذحعمل صذذوة سياسذذائ ح وميذذع شذذامةع تشذذرت
يها يع الرطاعائ ال ت ثي عةى الصحعو

دال -املساواة وعدم التمييز
 -40دف القغطيع الصحيع الشامةع إط ايريق امساواة واإلدما مل ل ن الوصول إط خدمائ
صذ ذذحيع وسذ ذذةع وميا ذ ذذق ائ نوعيذ ذذع جيذ ذذدة ايذ ذذدديلمل يف وايذ ذذع األمذ ذذيمل ةذ ذذع إمذ ذذوا بينهذ ذذا الئذ ذذيوةمل
واالمقيازائمل والنضو مل وحالع القهميفمل وا ويعمل وحما اإليامعو ووجود تضاواتئ صادمع يف احلصول
عةى اليعايع الصحيع واتدمائ الصحيع يف بةض البةدان األكئي ثياكمل مرابذا ةذاي بةذدان إخذيى
يف توسذذيع نطذذاق القغطيذذع ا ذ بي ا ذذا امضقرذذية إط امذواادمل يشذذل برذذوة إط إن السياسذذائ الذ تذ ثي
عةذذى القغطيذذع الصذذحيع هذذي خيذذااائ سياسذذيع ال ت ذذون ابلضذذيواة إو ال ت ذذون دايم ذ ا مسذذقندة إط
ن إن ت ون مقاحع لرطاإ الصحع()٥9و
مةةومائ عن اموااد امقاحع ابلضةامل إو ال
 -41وتةقز الدول القزام ا خاص ا د األشخاق الاين ال ة ذون مذا ي ضذي مذن امذال ابلقذ مني
الصذذحي ال ذ ز وماتحذذع وصذذو إط ميا ذذق اليعايذذع الصذذحيعمل ومنذذع إمل متييذذز يرذذو عةذذى إسذذم
حمظذذواة دولي ذا يف ت ذذو ل اليعايذذع الص ذذحيع واتذذدمائ الص ذذحيعمل ال سذذيما يم ذذا يقةةذذق اباللقزام ذذائ
__________

( )٥8اميجع نضسهمل الضرية 1٣و
( )٥9انظذ ذ ذذي تريذ ذ ذذي منظمذ ذ ذذع الةم ذ ذ ذذا الدوليذ ذ ذذع بش ذ ذ ذ ن احلالذ ذ ذذع يف اوان ذ ذ ذذدا (www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
 )dgreports/---integration/documents/publication/wcms_568702.pdfواتيةند
()www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/ wcms_568679.pdfو
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اليييس ذذيع لةح ذذق يف الص ذذحع()60و وتس ذذققبع االلقزام ذذائ اليييس ذذيعمل مئ ذذا ت ذذو ل األدوي ذذع األساس ذذيعمل
والقوزيذع الةذذادل عميذع اميا ذذق والسذةع واتذذدمائ الصذحيعمل و ذذمان الوصذول إط اليعايذذع الصذذحيع
واتذذدمائ الصذذحيع عةذذى إسذذاا ذذل متييذذزململ امسذ وليع امباشذذية لةدولذذعمل وهذذي القزامذذائ ال فضذذع
لإلعمال القداجيي وال لةقرييد()61و
 -42ول ذذال مل ينبغ ذذي مت ذذني ذذل ام ذواطنني م ذذن الوص ذذول إط امخطط ذذائ ذذل الرايم ذذع عة ذذى
االشذرتاكائ لذذدع دخةهذ مل وتيسذذل حصذذو عةذذى اليعايذذع الصذذحيع والذذدع األسذذيملو ووذذق ل ذذا
شذذخصمل بص ذذيف النظ ذذي ع ذذن جنس ذذيقه إو إيامق ذذه إو و ذذةه كمه ذذاجيمل إن يقمق ذذع ابليعاي ذذع الطبي ذذع
األولي ذذع واليعاي ذذع يف ح ذذاالئ الطذ ذواانو وينبغ ذذي إن يقمق ذذع ال ج ذذون وع ذذد و اعنس ذذيع ومةقمس ذذو
الةبذذوك و ذذله مذذن الضذذةضاك وامهمشذذني مذذن األ ذياد واعماعذذائ ابمسذذاواة يف امةامةذذع يمذذا يقةةذذق
ابلوصول إط ططائ الضمان االجقماعي ل الرايمع عةى االشرتاكائمل ا يف ل احلصولمل
وبشيوي مةرولعمل عةذى اليعايذع الصذحيع والذدع األسذيململ و رذا لةمةذايل الدوليذع()62و ومذن األمئةذع
عةذذى انقهاكذذائ هذذاا احلذذق عذذد افذذا القذذدابل ال زمذذع لةحذذد مذذن القوزيذذع ذذل امقسذذاومل لةميا ذذق
الصحيع والسةع واتدمائمل ونرص اإلنضاق إو سوك فصيص امذوااد الةامذعمل ومذا يضضذي إليذه مذن
عد متقع األ ياد إو اعماعائمل وال سيما الض ائ الضةيضع إو امهمشعمل ابحلق يف الصحع()6٣و

هاء -املشاركة
 -4٣إن احلق يف امشااكع يف الش ون الةامع إمي حيومل لةقمقع يفروق اإلنسان األخذيىو وهذو
من مرقضيائ الد رياطيع ويهدف إط مان إن غمتئنا يع األصوائ عند افا الريااائ الةامعو
ويف إط ذذاا احل ذذق يف الص ذذحع والض ذذمان االجقم ذذاعيمل ينبغ ذذي مت ذذني ي ذذع إص ذذحاي امص ذذةحع م ذذن
امشذذااكع يف يذذع مياحذذا تصذذمي السياسذذائ وو ذذةها وتنضيذذاها واصذذدها واسقةيا ذذهاو وتقطةذ
اميزنذذع الرايمذذع عةذذى حرذذوق اإلنسذذانمل عةذذى سذذبيا امئذذالمل عمةيذذائ و ليذذائ شذذضا ع تنطذذومل عةذذى
مش ذذااكع اجملقمة ذذائ ا ةي ذذع امقض ذذياةمل والقنس ذذيق ب ذذني قة ذذف ال ذذوزااائ واإلدااائ احل ومي ذذعمل وم ذذع
اعه ذذائ الضاعة ذذع اليييسذ ذذيع األخ ذذيىمل مئ ذذا الرطذ ذذاإ ات ذذاق والش ذذيكاك اإليذ ذذاييني واجملقم ذذع امذ ذذدين
(انظي  A/HRC/21/22و Corr.1وCorr.2مل الضرية )٥2و
 -44وتو ي امشااكع ايابع هامع وال سيما عند ايديد األولورئ ومنع امضا ةع بني السياسائ
ال يد تضي ابلقغطيع الصحيعو وكي ي ون النهو ابلصحع ةاالامل جيذ إن يشذمامل عةذى وجذه
اتصذذوقمل امش ذذااكع الضةال ذذع ألصذذحاي احلر ذذوق عة ذذى ص ذذةيد اجملقمذذع ا ة ذذي()64و وو ر ذا ل لق ذزا
مش ذيا الض ذذائ امهمش ذذع والض ذذائ الض ذذةيضع يف اجملقم ذذع كاألطض ذذال وام ذياهرني واألش ذذخاق ومل
اإلعايع واألشخاق الاين يةانون الضريمل ينبغي ذمان مشذااكع هذ الك األشذخاق كمذا ينبغذي إن
__________

()60
()61
()62
()6٣
()64
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ت خا اا ه يف االعقباا صياحعا وتغةطى األولويع يف امسايا ال فص كذا موعذع()6٥و وابلنظذي
إط عد وجود توا ق يف اآلااك بش ن ايديد األولورئ يف تردد اتدمائ الصذحيعمل متئذا القغطيذع
الصحيع االا تةق يه مشااكع إصحاي امصةحعمل ال سيما عةى الصةيد اجملقمةيمل إميا إساسي او

واو -املساءلة
 -4٥و را ما إكديل امضو السامي يف القرييي السذابقمل تغةقذ امسذاكلع مضهومذا مةرذدا ومقةذدد
األبة ذذادمل وتقطة ذ ذ امس ذذاكلع الرايم ذذع عة ذذى حر ذذوق اإلنس ذذان إش ذ ذ االا عدي ذذدة م ذذن االس ذذقةيا مل
واإلشذيافمل وتةزيذز مسذاكلع اعهذائ الضاعةذع امقةذددة عةذى قةذف امسذقورئمل مذن داخذا الرطذذاإ
الصذذحي وخااج ذذه عةذذى الس ذواك (A/HRC/38/37مل الضرذذية )٣7و وتش ذذما امسذذاكلع ي ذذع ذذاالئ
تصمي السياسائ وتنضياها واصدها واسقةيا هاو وكما إكد الضييق الةاما الي يع امسقوى امةين
بصذذحع النسذذاك واألطضذذال وام ذياهرني وحرذذوق اإلنسذذان ام ضولذذع ذ يف تريي ذييل (انظذذي الضرذذية 19
إع ذ يل)مل يقذذيا تةزيذذز امسذذاكلع ابعقبااهذذا اكيذذزة إساسذذيع لةح ذ اليشذذيدمل يف إطذذاا تنضيذذا القزامذذائ
اعهائ امس ولع سايل إصحاي احلروقمل يص ا هامع إلعمال احلق يف الصذحع و لهذا مذن حرذوق
اإلنسانو ويضمن إنشاك ليائ وعمةيائ مساكلع يويع يف ذال القغطيذع الصذحيع إن تظذا تذدابل
السياسذذع الةامذذعمل ذذا يف ل ذ القمويذذا الصذذحيمل والقذذدابل الياميذذع إط الرضذذاك عةذذى القمييذذز وعذذد
امساواةمل والقدابل الياميع إط م ا حع الضسادمل مرتابطع بش ا وثيق اذدف توسذيع نطذاق القغطيذع
الصذذحيع الشذذامةعو واأله ذ مذذن ل ذ إن امسذذاكلع تقطة ذ ت ذوا ي سذذبا انقص ذذاف مقاحذذع بس ذذهولع
(يضاييع إو شبه يضاييع) عند اات اي انقها لةحق يف الصحع إو احلق يف الضمان االجقماعيو

سابعا -االستنتاجات والتوصيات
ألف -االستنتاجات
 -46يشدد خمتلف أصحاب املصلحة املنخرطون يف العمل علىى حتقيىق التغطيىة الصىحية
الشىاملة علىى خمتلىىف اجملىاالت ذات األولويىىةل ومىع ذلىن يبىىدو أن توافقى ا يف اآلراء سىىيرهر
حول عدد من العناصر الضرورية لتحقيق التغطيىة الصىحية الشىاملة ومنهىا :الرعايىة الصىحية
األوليىىةو والرعايىىة امللط؛فىىةو وجمموعىىة مىىن السىىلع واعىىدمات ادىىددة علىىى الصىىعيد الىىوط و
ورعايىىة األمومىىةو والع ىىيف يف حىىاالت الط ىىوارئو وإمكانيىىة احلصىىول عل ىىى األدويىىةو وإي ىىيفء
االهتم ىىام إج أوج ىىس ع ىىدم املس ىىاواة اةيكلي ىىة واالجتماعي ىىة واحتياج ىىات الفئ ىىات املهمش ىىة
والضعيفة والتمييزو واحلماية من املخاطر املاليةو واإلرشاد الصحيو والوقاية من األمراضل
 -47وتشىىدد معىىايو حقىىوق اإلنسىىان علىىى تىىوافر اعىىدمات واملرافىىق والسىىلع الصىىحية
وعلى إمكانية الوصول إليها ومقبوليتها وجودهتال كما توفر توجيهات واضىحة بشى ن معى
العاملية وهو أن احلصول على الرعاية الصحية واعدمات ينبغي أال يقتصىر علىى مىن لىديهم
القدرة على الدفع أو على أولئن الذين يستفيدون مىن اعطىا املعتمىدة علىى أرابب العمىل

__________

( )6٥اتضاييذذع حرذذوق األشذذخاق ومل اإلعايذذعمل امذذادة )٣(4؛ الةبنذذع امةنيذذع يفرذذوق األشذذخاق ومل اإلعايذذعمل القةةيذذق
الةذذا اي ذ  )2018(7بش ذ ن مشذذااكع األش ذذخاق ومل اإلعاي ذذعمل ذذن ذذيه األطضذذال وو اإلعايذذعمل م ذذن خ ذ ل
امنظمائ ال متئةه مل يف تنضيا واصد االتضاييعو
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يف سوق العمل النراميل وينطبق مبدأ عدم التمييز على التغطية الصحية الشىاملة فاحلمايىة
مى ىىن التميي ى ىىز جيى ى ى أن تك ى ىىون متاح ى ىىة لغ ى ىىو امل ى ىىواطن مث ى ىىل امله ى ىىاجرين ني ى ىىو النر ى ىىامي
وللمجموعىىات والفئىىات السىىكانية املسىىتبعدة عىىادة مثىىل كبىىار السىىن واألشىىخاص الىىذين
يعانون الفقر واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين يعانون من أمراض اندرةل
 -48وال ينبغى ىىي النرى ىىر إج التغطيى ىىة الصى ىىحية الشى ىىاملة على ىىى أ ى ىىا جمى ىىرد شى ىىوانيل ماليى ىىة
أو اقتصادية أو إمنائيةو فهي مس لة عدالة اجتماعيىة ومسىاواة ومسى لة تتعلىق لعمىال يىع
حقوق اإلنسان املتصلة ابلصحة وهي حقوق ميثل التمتع هبا أمىرا أساسىيا للكرامىة اإلنسىانية
واحلق يف احلياةل وحتدايت تنفيذ التغطيىة الصىحية الشىاملة متنوعىة ومعقىدة وهىي تى ر علىى
حقىىوق متعىىددة مليفيى األشىىخاص وتتطلى سياسىىات رتفىىي ابلغىىرضرل وفيمىىا يتعلىىق قىىوق
اإلنسىىان يع ى ذلىىن اعتمىىاد فهىىم للتغطيىىة الصىىحية الشىىاملة يشىىمل ادىىددات األساسىىية
للصحةل كما يع مطالبة القيادة السياسية مبا يف ذلن القيادات العليا لحداث التغيوات
الىىيت جيى أن تسىىبق إعىىادة توجيىىس سياسىىات الصىىحة العامىىة جىىو منىىاذ مىىن التغطيىىة الصىىحية
الشىىاملة املراعيىىة حلقىىوق اإلنسىىانل ومىىن شى ن هىىذت القيىىادات أن تقىىود التغيىوات السياسىىاتية
ابتبىىاهن ىىم شىىامل للحكومىىة أبكملهىىا يف إطىىار ش ىراكة مىىع قاعىىدة مىىن أصىىحاب املصىىلحة
املطلع املعني ل
 -49ويف ضوء ما تقدم من استنتاجات تقدم املفوضة السامية التوصيات التاليةل

ابء -التوصيات
 -٥0ابلنرر إج أن القوان والسياسات واملمارسات حتدد مدى التمتع قىوق اإلنسىان
مبىىا يف ذلىىن احلىىق يف الصىىحة والضىىمان االجتمىىاعي ينبغىىي أن ىىري الىىدول استعراضىىات
منترمة ألطرها القانونيىة والسياسىاتية مىن أجىل حتديىد الثغىرات يف التغطيىة الصىحية واحلمايىة
االجتماعية واحلواجز اليت تعيىق الوصىول إج اعىدمات الصىحية ومىدى هاشىي هىذت األطىر
م ىىع احل ىىق يف الص ىىحة واحل ىىق يف الض ىىمان االجتم ىىاعي واحلق ىىوق األخ ىىرى املتص ىىلة ابلص ىىحةل
وستسىىاعد هىىذت االستعراضىىات يف حتديىىد الفئىىات السىىكانية املتخلفىىة عىىن الرك ى والعوامىىل
الكامنى ىىة وراء هتميشى ىىها ومى ىىدى د ى ىىو الفسى ىىاد وادى ىىددات اةيكليى ىىة واإلداريى ىىة والقانونيى ىىة
واالجتماعية للصحةل
 -٥1وينبغي أن تقوم الدول على أساس التحليل الشامل حلقىوق اإلنسىان املبى أعىيفت
بتعىىديل قوانينهىىا وسياسىىاهتا للتغل ى علىىى أوجىىس القصىىور يف جمىىال حقىىوق اإلنسىىان الىىيت
حتديىىدها خىىيفل التحليىىل وملواءمتهىىا مىىع املعىىايو الدوليىىة حلقىىوق اإلنسىىانل وينبغىىي أن تضىىمن
الدول على وجس اعصىوص تصىدي إطارهىا القىانول والسياسىام للتمييىز يف احلصىول علىى
الرعاية الصحية واعدمات الصحية وضمان الوصول الفعلي جلميع األشخاص دون هييز
إج األدوي ى ىىة والعيفج ى ىىات والتكنولوجي ى ىىات وااي ى ىىة حق ى ىىوق املص ى ىىاب ابألمى ى ىراض الن ى ىىادرة
واملهىىاجرين نيىىو النرىىامي واألشىىخاص ذوي اإلعاقىىة ونيىىوهم مىىن الفئىىات الضىىعيفة بسىىبل
منها استخدام التدابو اعاصة عند االقتضاءل
 -٥2وينبغىىي تىىوفو التغطيىىة الصىىحية الشىىاملة بشىىكل صىريي مىىن خىىيفل التشىريعات الىيت
تعمم مراعاة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةل وتقوم التشريعات الفعالىة علىى مبىادئ حقىوق
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اإلنسىىانو وتسىىلم أيض ىا ابلىىدور الىىذي تضىىطلع بىىس خمتلىىف اجلهىىات املس ى ولة علىىى املسىىتوى
احلكومي وتُسند املس وليات وتعرتف أبصحاب احلقوق واستحقاقاهتم وتتناول التمييز يف
التغطية الصحية وتعطي األولوية للمشاركة اجملتمعية وتكفل التنريم ادكم للقطاهن اعاص
وفقا للمبادئ التوجيهية املتعلقة ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسانل
 -٥٣وينبغىىي أن تعتمىىد الىىدول خططى ا واسىرتاتيجيات وطنيىىة للعمىىال التىىدرجيي للحىىق يف
الصىىحة والضىىمان االجتمىىاعي تنطىىوي علىىى تعمىىيم التغطيىىة الصىىحية الشىىاملة يف قطىىاعي
الصحة والضمان االجتماعي بغية ضمان التغطية الشاملة للجميع دون هييزل
 -٥4وتوصي املفوضة السامية الدول أبن تقوم يف جمال التغطية الصحية الشاملة مبا يلي:
كفالة مشاركة أصحاب املصلحة يف حتديد األولوايت وتصىميم السياسىات
(إ)
والربامم وتنفيذها ورصدها وتقييمهاو
(ي) بنىىاء قىىدرة أصىىحاب احلقىىوق علىىى املشىىاركة واملطالبىىة قىىوقهم يف التغطيىىة
الصحية من خيفل التثقيف والتوعيةو
( ) كفالىىة وضىىع تليىىات شىىفافة وميسىىورة إلش ىراح أصىىحاب املصىىلحة وتوطيىىد
هذت اآلليات على صعيد اجملتمع ادلي وعلى الصعيدين الوط ودون الوط ل
 -٥٥وبغية ضمان املساءلة املستقلة تشجع املفوضة السامية الدول على ما يلي:
اس ى ىىتحداث أو تعزي ى ىىز عملي ى ىىات وتليى ى ىىات ش ى ىىفافة وجامع ى ىىة تق ى ىىوم على ى ىىى
(إ)
هلوةىىا التوص ىىية ابهلىىاذ إجى ىراءات عيفجيىىة داخ ىىل كىىل م ىىن النر ىىام
املشىىاركة وذات والي ىىة ؛
الصحي والقضائيو
(ي) وض ىىع اسى ىرتاتيجيات وطني ىىة لتعزي ىىز إمكاني ىىة الوص ىىول إج تلي ىىات العدال ىىة
وكفالة الوصول إج اإلجراءات وتوفو الرتتيبات اإلجرائية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقةو
( ) ضمان الوصول الفعال إج سبل االنتصاف والتعىوي
يف الصحة والضمان االجتماعي ونيوها من حقوق دعم الصحةل

عىن انتهاكىات احلىق

 -٥6ينبغىىي أن حتشىىد الىىدول املىىوارد الدوليىىة املتاحىىة وتقىىدم الىىدعم مبىىا يتفىىق مىىع واج ى
التعاون الدويلل وحتث املفوضة السامية الدول على أن تقوم يف إطىار شىراكة مىع املنرمىات
الدولية واإلقليمية ذات الصلة ومع اجملتمع املدل واجملتمعات ادلية مبا يلي:
التماس الدعم التق من أجىل تصىميم وتنفيىذ الىربامم والسياسىات الراميىة
(إ)
إج تعزيز وتوسيع نطاق التغطيىة الصىحية وضىمان جىودة اعىدمات املقدمىة وتعزيىز احلمايىة
من املخاطر املاليىة للفئىات املهمشىة واجملتمعىات ادليىة مبىن فىيهم األشىخاص ذوو اإلعاقىة
واملهاجرون ونيوهمو
(ي) دع ىىم بنى ىىاء القى ىىدرات مبى ىىا يف ذلى ىىن ع ىىن طريى ىىق ب ى ىرامم التى ىىدري وتبى ىىادل
املعلومات واعربات واملمارسات اجليدة يف توسيع نطاق التغطية الصحية يف البيئات املفتقرة
إج املواردو
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( )
النرامي و

التعىىاون يف ض ىىمان اسىىتمرارية رعاي ىىة امله ىىاجرين ال سىىيما امله ىىاجرون ني ىىو

(د) تبىىادل اع ىربات التقنيىىة واملمارسىىات اجليىىدة مىىن أجىىل تعزيىىز القىىوى العاملىىة
الصحية ال سيما هبدف كفالة ظروف عمل عادلة ومرضية ومعاجلة هجرة العامل يف جمال
الصحة والرعاية وتوفو التدري مبا يف ذلن يف جمال حقوق اإلنسانل
 -٥7حت ىىث املفوض ىىة الس ىىامية ال ىىدول عل ىىى مواءم ىىة سياس ىىاهتا املالي ىىة وعملياهت ىىا اعاص ىىة
ابلتخطيا وامليزنة مع مبادئ حقوق اإلنسىان لضىمان الكفىاءة يف اسىتخدام أقصىى قىدر مىن
املوارد املتاحة من أجل املساواة يف التمتع ابحلق يف الصحة والضمان االجتماعيل
 -٥8ينبغىىي أن تعتمىىد الىىدول األعضىىاء ج ى ا واسىىع النطىىاق للتغطيىىة الصىىحية الشىىاملة
يشمل مبادئ ومعىايو حقىوق اإلنسىان علىى النحىو املبى يف هىذا التقريىرل وتشىجع املفوضىة
السىىامية الىىدول علىىى إيىىيفء االعتبىىار لوضىىع جمموعىىة مىىن املبىىادئ التوجيهيىىة بش ى ن التغطيىىة
الصىحية الشىاملة وحقىوق اإلنسىان بىدعم مىىن املفوضىية السىامية واجلهىات األخىرى صىىاحبة
املصىىلحة بغيىىة دعىىم تنفيىىذ ىىم قىىائم علىىى حقىىوق اإلنسىىان يف التغطيىىة الصىىحية الشىىاملةل
واسىىتنادا إج هىىذت املبىىادئ التوجيهيىىة تعتىىزم املفوضىىية السىىامية اسىىتعراض املمارسىىات علىىى
مستوى الدول من أجل تقييم مدى وفاء الدول ابلتزاماهتا لكفالة التغطية الصحية للجميىع
ودعم تبادل املمارسات اجليدة يف هذا الصددل
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