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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
   واالقتصادية والسياسية املدنيةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، 

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

، بوليفيـا   *، البوسنة واهلرسـك   *، بنما *، الربازيل، الربتغال  *باراغواي،  *إسبانيا، أملانيا     
، مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية   *، تايلند، تونس*، بريو)* املتعددة القوميات  - دولة(

، غواتيمـاال،   *، سويسرا، شيلي، صربيا   *، السنغال، السودان  *، جنوب أفريقيا  *السابقة
، *، مالطـة  *، لكسمربغ *، كينيا *، كولومبيا *، كوبا، كوستاريكا  *، كرواتيا *كازاخستان

 مشروع قرار : *، هنغاريا، اليونان*، اهلند*، هاييت*املكسيك، النرويج، النمسا

    ١٥.../  
  حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية 

  ان،إن جملس حقوق اإلنس  
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ويشري إىل العهد الدويل اخلاص          إذا يؤكد من جديد     

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال            
التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، واتفاقيـة حقـوق           

  فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،الطفل، وات
 أن حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن             وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

الصحة البدنية والعقلية هو حق من حقوق اإلنسان على حنو ما ورد يف مجلة مواضع، منـها                 
لـدويل   من العهـد ا ١٢ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة      ٢٥ من املادة    ١الفقرة  

__________ 

  . دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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وما   من اتفاقية حقوق الطفل،    ٢٤اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملادة       
من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال       ‘ ٤‘) ه(٥ خبصوص عدم التمييز يف املادة       ورد

ييـز   من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التم       ١٢ من املادة    ١التمييز العنصري، ويف الفقرة     
 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن هذا احلق ناشـئ            ٢٥ضد املرأة، ويف املادة     

  عن الكرامة املتأصلة يف شخص اإلنسان،
 ٨/١٣، و ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٢٩ إىل قراراته    وإذ يشري   
 ١١/٨، و ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ املـؤرخ    ١٠/٢٤، و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  
 وقراريه  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املؤرخ   ١٢/٧، و ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧املؤرخ  

 ٢/١٠٨ و ٢/١٠٧ ، ومقرريه ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢ املؤرخني   ١٢/٢٧ و ١٢/٢٤
، ومجيع القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعيـة العامـة         ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧املؤرخني  

ل حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة        وجلنة حقوق اإلنسان بشأن إعما    
  اجلسدية والعقلية، 

  إىل اإلعالنات وبرامج العمل اليت اعتمدهتا املؤمترات ومؤمترات القمة         وإذ يشري أيضاً    
  الرئيسية لألمم املتحدة، واجتماعات متابعتها،

 على أنه ينبغي     إىل إعالن احلق يف التنمية، الذي ينص يف مجلة أمور          وإذ يشري كذلك    
أن تتخذ الدول، على الصعيد الوطين، مجيع التدابري الالزمة إلعمال احلـق يف التنميـة، وأن                
تكفل يف مجلة أمور املساواة بني اجلميع يف فرص الوصـول إىل املـوارد األساسـية، مثـل         

  الصحية، اخلدمات
قوق االقتـصادية   الصادر عن جلنة احل ١٤ باهتمام بالتعليق العام رقم      ًوإذ حييط علما    

 الصادر عن جلنة حقوق الطفل، والتعليق العـام         ٣واالجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم      
   الصادر عن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة،٢٤رقم 

 من أن اإلعمال الكامل حلق كل يف فرد يف التمتع بأعلى مستوى             وإذ يساوره القلق    
لية، مبا يف ذلك من خالل الوصول إىل أدوية مأمونـة وفعالـة   ممكن من الصحة البدنية والعق    

وذات أسعار معقولة ونوعية جيدة، ال سيما األدوية األساسية واللقاحـات وغريهـا مـن               
املنتجات الطبية، وإىل مرافق وخدمات الرعاية الصحية، ال يزال هدفا قصيا بالنسبة ملاليني من 

  يظل بعيد املنال يف كثري من احلاالت، ال سيما فيما          السكان يف أرجاء العامل، وأن هذا اهلدف      
  يتعلق بالفئات اليت تعيش يف فقر،

من أن تزايد انتشار األمراض غري املعدية يشكل عبئا ثقـيال           وإذ يساوره القلق أيضا       
يتحمله اجملتمع، مع ما يترتب عليه من تبعات اجتماعية واقتصادية جـسيمة، ووعيـا منـه                

اض القلب والشرايني والسرطانات وداء السكري واألمراض التنفسية        بضرورة التصدي ألمر  
  املزمنة، اليت تأيت يف صدارة التهديدات اليت متس بصحة اإلنسان والتنمية،
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                                                        ً            أن احلصول على األدوية هو أحد العناصر األساسية للتوصل تـدرجيياً            إىل   وإذ يشري   
  ،                                     ى ممكن من الصحة البدنية والعقلية                                                            إىل اإلعمال الكامل حلق كل فرد يف التمتع بأعلى مستو         

                                                                                          وأنه من مسؤولية الدول ضمان وصول اجلميع، بدون متييز، إىل األدوية، ال سيما األدويـة               
                                                                             األساسية، اليت ينبغي أن تكون ذات أسعار معقولة ومأمونة وفعالة وذات نوعية جيدة،

 التابع لألونكتـاد،    )يونيتيد(إىل إنشاء املرفق الدويل لشراء العقاقري       وإذ يشري أيضا      
برعاية هيئة العمل الدويل ملكافحة اجلوع، وهو املرفق الذي ييسر احلصول على العقاقري ألفقر              
سكان العامل، يف إطار مكافحة األمراض الوبائية الرئيسية مثـل فـريوس نقـص املناعـة                

  اإليدز واملالريا والسل،/البشرية
 ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٢ املؤرخ   ٥٣/٤إىل قرار جلنة املخدرات     وإذ يشري كذلك      
لألغـراض   بكميات كافية    اخلاضعة للمراقبة الدولية  توافر العقاقري املشروعة    تعزيز  "واملعنون  

  ،"تسريبها وتعاطيهامنع مع العمل يف الوقت نفسه على الطبية والعلمية 
 ١٩املــؤرخ  ١-٦٣إىل قــرار مجعيــة الــصحة العامليــة ج ص ع وإذ يــشري   

 تبادل فريوسات األنفلـونزا     :ملواجهة األنفلونزا اجلائحة  التأهب  "ملعنون   وا ٢٠١٠ مايو/أيار
، والذي يقر بضرورة تنفيذ نظام عادل وشـفاف         "والتوصل إىل اللقاحات والفوائد األخرى    

 وغريها مـن فريوسـات      H5N1ومنصف وذي كفاءة وفعالية فيما يتصل بتبادل فريوسات         
ة بشرية، وبضرورة إتاحة الوصـول إىل اللقاحـات   اإلنفلوانزا اليت ميكن أن تؤدي إىل جائح     
 وغريها من الفوائد على قدم املساواة،

 بشأن نقص العاملني الصحيني وعدم توازن توزيعهم بني البلـدان         وإذ يساوره القلق    
ويف أرجاء العامل، ال سيما حيال النقص املوجود يف أفريقيا جنوب الصحراء، الذي يقـوض               

  ن النامية،النظم الصحية يف البلدا
ـ    وإذ يشري       ٢٥املـؤرخ    ٣٣-٥٨ة الـصحة العامليـة ج ص ع         إىل قـرار مجعي

التمويل الصحي املستدام والتغطية الشاملة والتـأمني الـصحي         "، املعنون   ٢٠٠٥ مايو/أيار
، الذي حيث الدول يف مجلة أمور على ضمان عدم حتمل األفراد لنفقات صحية              "االجتماعي

  ار نتيجة السعي إىل احلصول على الرعاية،باهظة وتفادي تعرضهم لإلفق
 أن الوصول إىل املياه املأمونة والنقيـة ألغـرض االسـتعمال            وإذ يؤكد من جديد     

الشخصي واملرتيل، وإىل مرافق الصرف الصحي والتغذية، أمر له تأثري أساسي على إعمـال              
  حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة،

 التعاون مع املنظمات الدولية واجملتمـع       طريق الدول، عن    يسع بضرورة سلمي وإذ  
الصعيد املؤاتية على األوضاع هتيئة إىل  اخلاص، والقطاعاملدين، ومنها املنظمات غري احلكومية    

يف التمتـع بـأعلى   إنسان  اإلعمال التام والفعلي حلق كل      لضمانالوطين واإلقليمي والدويل    
   ميكن بلوغه،والعقليةمستوى من الصحة البدنية 
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 يف التمتع بأعلى فرد الفقر وإعمال حق كل     بنيالقائم   الترابط   إزاء  القلق ه يساور وإذ  
 الصحة ميكن أن يكـون سـبباً        سوء ال سيما أن     ، من الصحة البدنية والعقلية     ممكن مستوى

  ،واحدونتيجة للفقر يف آن 
اف اإلمنائية لأللفية ذات     إىل التزامات اجملتمع الدويل بالتنفيذ الكامل لألهد       وإذ يشري   

 الصلة بالصحة،

 على أن املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات عنصران أساسـيان   وإذ يشدد   
لصحتهن، مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية، وللتقليل من إمكانية تعرضهن لفريوس نقص 

ساسـي يف بلـوغ األهـداف      اإليدز، وأن النهوض بالنساء والفتيات عامل أ      /املناعة البشرية 
اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالصحة، وخباصة حتسني صحة األم وعكس مسار جائحة فريوس             

اإليدز، وإذ يالحظ أمهية زيادة االستثمار يف البحوث والتعجيل هبـا يف            /نقص املناعة البشرية  
ا األسـاليب الـيت     جمال تطوير أساليب فعالة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، مبا فيه           

  تتحكم فيها اإلناث وكذلك مبيدات امليكروبات،
 إىل أن الصحة هي حالة من السالمة البدنية والعقلية واالجتماعية الكاملة            وإذ يشري   

  وليست جمرد خلو من املرض أو اإلعاقة،
 بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التـابع         ٥/١إىل القرار   وإذ يشري أيضا      
 بشأن مدونة قواعد السلوك ألصـحاب الواليـات يف إطـار            ٥/٢حدة والقرار   لألمم املت 

، مؤكـداً أن    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤرخني       
  على صاحب الوالية أن يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

إنسان يف التمتـع بـأعلى   حبق كل   أن ميدد والية املقرر اخلاص املعين      يقرر  -١  
، لفترة  ٦/٢٩ من القرار    ١مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، كما ُحّددت يف الفقرة           

  أخرى مدهتا ثالث سنوات؛
  :املقرر اخلاص، يف سياق اضطالعه بواليته، على ما يلييشجع   -٢  
أن يواصل استطالع كيف ميكن جلهود إعمال حق كل فـرد يف التمتـع                )أ(  
   مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أن تدعم استراتيجيات احلد من الفقر؛بأعلى

أن يواصل حتليل األبعاد املتعلقة حبقوق اإلنسان يف سياق قضايا األمـراض              )ب(  
املهملة واألمراض اليت تؤثر بصفة خاصة على البلدان النامية، وكذلك األبعاد الوطنية والدولية     

  هلذه القضايا؛
 يواصل إيالء اهتمام خاص ملسألة حتديد املمارسات اجليـدة لإلعمـال            أن  )ج(  

  الكامل حلق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بدون متييز؛
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أن يواصل تطبيق منظور جنساين يف عمله وأن يويل اهتماما خاصا ملـسألة               )د(  
طفال والفئات الضعيفة واملهمـشة يف سـياق        الوفيات واألمراض النفاسية، والحتياجات األ    

  إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ 
أن يواصل إيالء االهتمام الواجب حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف سياق             )ه(  

  إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛
ن يواصل إيالء االهتمام للصحة اجلنسية واإلجنابية باعتبارهـا عنـصرا ال            أ  )و(  

  يتجزأ من حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛
أن يواصل تفادي وجود أي ازدواجية أو ترادف يف عملـه مـع عمـل                 )ز(  

  ال قضايا الصحة؛واختصاص ووالية اهليئات الدولية األخرى العاملة يف جم
أن يواصل تقدمي مقترحات ميكن أن تسهم يف إعمال األهـداف اإلمنائيـة               )ح(  

  لأللفية ذات الصلة بالصحة؛
أن يراعي األحكام ذات الصلة باملوضوع الواردة يف إعالن وبرنامج عمـل             )ط(  

التمتع بأعلى  ديربان ويف نتائج الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان يف سياق مسألة             
  مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

أن يواصل استطالع مسألة تعزيز نظم الصحة كوسيلة لإلسهام يف إعمال              )ي(  
  حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

أن يويل اهتماما خاصا ملسألة الوصول إىل اخلدمات الصحية علـى حنـو               )ك(  
  عام، مبا يشمل احترام مبدأ التضامن بني املريض واملعاىف؛منصف و
أن يواصل تناول مسألة الوصول إىل األدوية املأمونة والفعالة وذات السعر             )ل(  

املعقول والنوعية اجليدة، مع مراعاة املبادئ التوجيهية للشركات الصيدالنية يف جمال حقـوق             
  اإلنسان والوصول إىل األدوية؛

 اإلسهام، يف إطار الوالية احلالية، يف حتليل أبعاد حقوق اإلنسان           أن يواصل   )م(  
اإليدز، اليت تؤثر بصفة خاصة يف البلدان النامية، مبا         /املتعلقة بوباء فريوس نقص املناعة البشرية     

يشمل مسألة متتع أفراد مجيع الفئات السكانية املعرضة للوباء وآلثاره باحلق يف أعلى مستوى              
  ممكن من الصحة؛

  .إجراء زيارات قطرية واالستجابة بسرعة للدعوات الواردة من الدول  )ن(  
بعمل املقرر اخلاص يف سياق اضطالعه بواليته، ويقر        حييط علما مع التقدير       -٣  

  يف هذا الصدد أحدث التقارير اليت قدمها؛
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 : مجيع الدول إىل القيام مبا يلييدعو  -٤  

  ت املقرر اخلاص؛أن تويل االهتمام الواجب لتوصيا  )أ(  
أن تضمن لكل فرد حقه يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة                )ب(  

  البدنية والعقلية دون متييز من أي نوع كان؛
أن تضمن املراعاة الواجبة يف التشريعات واللوائح والسياسات الوطنيـة            )ج(  

لـصحة  والدولية ذات الصلة إلعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن ا       
 البدنية والعقلية؛

أن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وخاصة على            )د(  
الصعيدين االقتصادي والتقين، وإىل أقصى حد تسمح به املوارد املتوفرة لديها، خطوات            
ترمي إىل حتقيق اإلعمال التدرجيي التام حلق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من               

  البدنية والعقلية؛الصحة 
أن تنظر يف التصديق على االتفاقية اإلطارية املتعلقة مبكافحة التبغ الـيت              )ه(  

  اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية السادسة واخلمسون؛
أن تويل اهتماماً خاصاً حلالة الفقراء وغريهم من الفئات الضعيفة واملهمشة،             )و(  

أجل ضمان اإلعمال التام حلق كل فرد يف التمتع بأعلى  مبا يف ذلك باعتماد تدابري إجيابية، من        
  مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

    بشأن صحة املهاجرين؛١٧-٦١أن تراعي قرار مجعية الصحة العاملية   )ز(  
أن تدرج يف صلب مجيع األحكام اليت تؤثر يف حق كل فـرد يف التمتـع                  )ح(  

  العقلية منظوراً يراعي نوع اجلنس؛بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية و
أن تقوم حبماية وتعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية كجزء ال يتجزأ مـن              )ط(  

 حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

                هداف اإلمنائيـة            من األ   ٤                                               أن تراعي حقوق الطفل وأن تكفل حتقيق اهلدف            ) ي (  
                 لأللفية يف أوانه؛

أن تراعي أن الوصول إىل الدواء هو عنصر أساسي لتحقيق اإلعمال التـام               )ك(  
  والتدرجيي حلق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

أن تويل االهتمام الواجب حلقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة يف سـياق              )ي(  
صحة البدنية والعقلية، مبا يف ذلـك       إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من ال          

عن طريق كفالة املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الوصول إىل نفـس نطـاق وجـودة                
ومستوى الرعاية والربامج الصحية اجملانية أو ذات األسعار املعقولة اليت تتاح لغريهـم مـن               
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ص مـن   األشخاص، وعن طريق توفري اخلدمات الصحية اليت حيتاجها بوجه خاص األشـخا           
  ذوي اإلعاقة بسبب إعاقتهم؛

أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وأن توفر كل               )ك(  
  املعلومات املطلوبة، وأن ترد بسرعة على مراسالته؛

أن تويل اهتماماً جدياً للطلبات اليت يوجهها املقـرر اخلـاص للقيـام               )ل(  
   على حنو أكثر فعالية؛بزيارات، ليتسىن له أن يضطلع بواليته

أن حترص على املوافقة املستنرية فيما يتعلق باملشورة واالختبارات الصحية            )س(  
واملسار العالجي، مبا يف ذلك يف املمارسة السريرية العيادات ويف الصحة العامـة والبحـث               

توى الطيب، باعتبار تلك املوافقة عنصرا حامسا من عناصر حق كل فرد يف التمتع بأعلى مـس               
تدريب العاملني الصحيني وضـمان      ممكن من الصحة البدنية والعقلية، على أن يشمل ذلك        

  احلماية من التجاوزات، ال سيما فيما يتعلق باألشخاص من الفئات الضعيفة؛
أن تطبق تدابري وإجراءات إلعمال حقوق امللكية الفكرية على حنو حيـول              )ع(  

ة باألدوية وأن تقدم ضمانات إزاء عدم جتاوز هذه         دون قيام حواجز تعرقل التجارة املشروع     
  التدابري واإلجراءات؛

أن تنظر يف اختاذ اخلطوات الالزمة هبدف إلغاء القوانني اجلنائية وغريها من              )ف(  
القوانني اليت هلا أثر عكسي على جهود الوقاية والعالج والرعاية والدعم املتعلقـة بفـريوس               

ذلك القوانني امللزمة بشكل مباشر باإلفصاح عن الوضع املتعلـق    نقص املناعة البشرية، مبا يف      
بفريوس نقص املناعة البشرية أو اليت تنتهك حقوق اإلنسان اخلاصة باملصابني بالفريوس وأفراد 
الفئات الرئيسية املتضررة من هذا الوباء، وأن تنظر يف سن قوانني حتمي هؤالء األشخاص من               

  عالج والرعاية الدعم املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية؛التمييز يف جهود الوقاية وال
أن تعـزز تعلـيم حقـوق اإلنـسان وتـدريب العـاملني الــصحيني،         )ص(  
  االقتضاء؛ حسب

بأن إعالن الدوحة الوزاري بشأن االتفاق املتعلق جبوانـب حقـوق           يسلّم    -٥  
اق ال مينع الدول األعـضاء يف       امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة والصحة العامة يؤكد أن االتف        

منظمة التجارة العاملية، وينبغي أال مينعها، من اختاذ تدابري حلماية الصحة العامة، وأنه علـى               
الرغم من أن اإلعالن يكرر االلتزام باالتفاق، فإنه يؤكد أن االتفاق ميكن بل وينبغي أن ُيفسر 

جارة العاملية يف محاية الصحة العامة،      وُينفذ بطريقة تدعم حقوق الدول األعضاء يف منظمة الت        
ال سيما يف تعزيز فرص حصول اجلميع على األدوية؛ وُيسلِّم كذلك، يف هذا الصدد، حبـق                
الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية يف أن تستخدم بالكامل أحكام االتفاق املـذكور              

  أعاله، اليت تتيح مرونة هلذه الغاية؛
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قوم به املهنيون يف جمال الصحة من دور ال غىن عنه يف            مبا ي  يسلّم أيضاً   - ٦  
تعزيز ومحاية حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليـة،               
ويرحب باعتماد مجعية الصحة العاملية يف دورهتا الثالثة والستني مدونة ممارسات توظيف            

  العاملني الصحيني على الصعيد الدويل؛
نشاء املرفق الدويل لشراء األدوية مؤسسةَ جممع براءات األدويـة          بإيرحب    -٧  

معقول ملكافحـة   هبدف حتسني الوصول يف البلدان النامية إىل مضادات مالئمة وذات سعر            
  الفريوسات العكوسة؛

بالتوصية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز وقطـاع          يرحب    -٨  
   مؤمتر العمل الدويل يف دورته التاسعة والتسعني؛٢٠١٠العمل، اليت اعتمدها يف عام 

باالستراتيجية العاملية وخطة العمل بشأن الصحة العامة واالبتكـار         يذكر    -٩  
وامللكية الفكرية اللتني اعتمدهتما مجعية الصحة العاملية، وحيث الدول واملنظمات الدولية املعنية 

  القوي لتنفيذمها على نطاق واسع؛وسائر أصحاب املصلحة املعنيني على تقدمي الدعم 
 اجملتمع الدويل إىل مواصلة مساعدة البلدان النامية علـى تعزيـز            يدعو  - ١٠  

اإلعمال التام حلق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليـة،               
 بأن  وذلك بطرق منها الدعم املايل والتقين، وتدريب األفراد، مع التسليم يف الوقت ذاته            
  املسؤولية األوىل عن تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان إمنا تقع على عاتق الدول؛

مجيع املنظمات الدولية املكلفة بواليات هلا تأثري على حق كل فرد           حيث    - ١١  
يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية على أن تأخـذ يف االعتبـار                

 ألعضائها فيما يتصل باحلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن           االلتزامات الوطنية والدولية  
  من الصحة البدنية والعقلية؛

 إىل املقرر اخلاص أن ُيعّد، مبساعدة مفوضية األمم املتحدة حلقـوق            يطلب  -١٢  
املتحدة املعنية، ومؤسسات حقوق اإلنسان      اإلنسان، وبالتشاور مع الدول، ووكاالت األمم     

حاب املصلحة املعنيني، ويف حدود املـوارد املتاحـة، دراسـة           الوطنية، وغري ذلك من أص    
مواضيعية بشأن إعمال حق األشخاص املسنني يف الصحة، مبا يشمل أهم التحديات القائمـة       

  وأفضل املمارسات؛
 أعاله يف إطـار     ١٢ أن يتناول الدراسة املواضيعية املطلوبة يف الفقرة         يقرر  -١٣  

ل دورته الثامنة عشرة، وفق ما تـسمح بـه املـوارد      فريق مناقشة جيتمع حسب برنامج عم     
املتاحة، وأن ينظر يف اختاذ إجراءات أخرى ممكنة بشأن هذا املوضوع، ويـدعو مفوضـية               
حقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة العاملية، وأعضاء اللجنة االستشارية، وهيئات ووكـاالت           

 حوار تفاعلي بشأن الدراسـة      األمم املتحدة األخرى ذات الصلة باملوضوع، إىل املشاركة يف        
  يف إطار اجمللس؛
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إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة توفري         يطلب    - ١٤  
كل املوارد الالزمة الضطالع املقرر اخلاص بواليته على حنو فعال يف حـدود املـوارد               

 حالياً؛  املتاحة

نفسه مـن جـدول      مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند          يقرر  - ١٥  
  .األعمال، وفقاً لربنامج عمله

        
 

  


