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                جملس حقوق اإلنسان
          السادسة      الدورة
                 من جدول األعمال ٤      البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
 الثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية و

  ،  *                                           أملانيا، أوروغواي، إيطاليا، الربازيل، الربتغال  *          ، إسرائيل *       إسبانيا
       ، سري   *       ليشيت -          ، تيمور    *                         ، بوليفيا، بريو، تايلند    *       ، بنما  *      بلجيكا

                ، كندا، كوبا،    *              ، فرنسا، قربص   *                                النكا، سويسرا، غينيا االستوائية   
                                  نيا العظمى وآيرلندا الشمالية،                                    املكسـيك، اململكة املتحدة لربيطا    

           مشروع قرار   *:                                                موريشيوس، هولندا، اليونان

  حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه-/...٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                      يف أعلى مستوى من                                                                             أنه بالنسبة ملاليني البشر يف العامل أمجع يظل هدف التمتع الكامل باحلق                       إذ يـدرك     
                                           ً      ً                                                                 الصـحة البدنية العقلية ميكن الوصول إليه، هدفاً بعيداً، وأنه يف بعض احلاالت، وخاصة بالنسبة ملن يعيشون يف                  

           ً              الفقر هدفاً بعيد املنال، 

                                                                               أن حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن                                   ً       وإذ يؤكـد من جديد أيضاً      
             من اإلعالن     ٢٥              من املادة     ١                                                           اإلنسان على حنو ما ورد يف مجلة مواضع، منها الفقرة                                     بلوغـه هو حق من حقوق     

    ٢٤                                                                    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملادة   ١٢                          العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 
                                االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع      من ̀  ٤̀    ) ه ( ٥                                                        من اتفاقية حقوق الطفل، وما ورد خبصوص عدم التمييز يف املادة 

                                                        من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأن   ١٢           من املادة  ١                                 أشكال التمييز العنصري، ويف الفقرة 
                                              هذا احلق ناشئ عن الكرامة املتأصلة يف شخص اإلنسان،

                 ــــــــــــــــ
  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  * 

Distr. 
LIMITED 

A/HRC/6/L.44 
12 December 2007 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/6/L.44 
Page 2 

 

                                              بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة          )     ٢٠٠٠ (  ١٤                    لتعليق العام رقم         با    ً             لماً مع االهتمام               وإذ حيـيط ع    
           املعنية     لجنة  ال               الذي اعتمدته     )                                           باحلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية        اخلاص                     من العهد الدويل       ١٢       املادة   (                ميكـن بلوغـه     

  )     ٢٠٠٣ ( ٣                     ؛ بالتعليق العام رقم     ٢٠٠٠     مايو  /          ، يف أيار             ة والعشرين                                           واالجتماعية والثقافية يف دورهتا الثاني              االقتصادية       احلقوق   ب
                                       حقوق الطفل يف دورهتا الثانية والثالثني،   جلنة                               اإليدز وحقوق الطفل الذي اعتمدته  /                                بشـأن فـريوس نقص املناعة البشري   

               ل التمييز ضد                                         من اتفاقية القضاء على مجيع أشكا        ١٢       املادة   (                     بشأن املرأة والصحة      )     ١٩٩٩ (  ٢٤                            وبالتوصـية العامـة رقم      
                   يف دورهتا العشرين،                                          اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة             اليت اعتمدهتا   ، )     املرأة

                                                                                                       إىل مجيع القرارات بشأن إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن                      وإذ يشري  
          اإلنسان؛                                                  بلوغه، املعتمد من اجلمعية العامة واللجنة املعنية حبقوق

                                                                                              إىل اإلعالنات وبرنامج العمل املعتمدة من املؤمترات الرئيسية لألمم املتحدة ومؤمترات القمة،                         ً       وإذ يشـري أيضـاً     
                    واجتماعات متابعتها،

                                                                    التعاون مع املنظمات الدولية واجملتمع املدين، ومنها املنظمات غري              طريق                     قيام الدول، عن             بضـرورة        سـلم    ي     وإذ 
                       اإلعمال التام والفعلي      لضمان                           الوطنية واإلقليمية والدولية    ُُّ   الصُُّعد             املؤاتية على        األوضاع            اص، بتهيئة      اخل        والقطاع           احلكومـية   

             ميكن بلوغه،        والعقلية                                      يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية       إنسان       حلق كل 

                      من الصحة البدنية                              يف التمتع بأعلى مستوى       فرد                          الفقر وإعمال حق كل        بني        القائم              الترابط       إزاء          القلق    ه        يساور    وإذ 
  ،    واحد                                    ً                   ال سيما أن سوء الصحة ميكن أن يكون سبباً ونتيجة للفقر يف آن  و        بلوغه،             والعقلية ميكن 

                                                                                  إىل التزامات اجملتمع الدويل بالتنفيذ الكامل لألهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالصحة،       وإذ يشري 

                                                   البنات عنصران أساسيان يف التقليل من إمكانية تعرضهن                                                 على أن املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء و                 وإذ يشدد  
                                                                                    اإليدز، وأن النهوض بالنساء والبنات عامل أساسي يف عكس مسار هذه اجلائحة، وإذ              /                              لفـريوس نقـص املناعة البشري     

   عة                                                                                                        يالحـظ أمهـية زيـادة االستثمار يف البحوث والتعجيل هبا يف جمال تطوير أساليب فعالة للوقاية من فريوس نقص املنا     
                                                                     البشري، مبا فيها األساليب اليت تتحكم فيها اإلناث وكذلك مبيدات امليكروبات،

                                                                                                          إىل إنشـاء املرفق الدويل لشراء العقاقري التابع لألونكتاد، برعاية العمل الدويل ملكافحة اجلوع، وهو                          وإذ يشـري   
                                     مراض الوبائية الرئيسية مثل اإليدز                                                                                          املـرفق الـذي ييسـر احلصول على العقاقري ألفقر سكان العامل، يف إطار مكافحة األ               

                               والعدوى بفريوسه، واملالريا والسل،

                                     ً                                                               بالعالقة املتكاملة اليت يعزز بعضها بعضاً بني الصحة وحقوق اإلنسان، وباإلسهام الذي ال غىن عنه من                      وإذ يسلم  
             ة ميكن بلوغه؛                                                                             املهنيني الصحيني يف إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلي

            مدونة قواعد    " ٢ / ٥        والقرار   "                                               بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة   " ١ / ٥            إىل القرار        وإذ يشري 
  ،     ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨        املؤرخني    "                                                                       السـلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان          

   ً                         قاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،     ً                                 مؤكداً أن صاحب الوالية سوف يؤدي مهمته وف
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                                                                                           أن متـدد والية املقررة اخلاصة املعنية حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من                       يقـرر  - ١ 
                       من اإلعالن العاملي حلقوق   ٢٥           من املادة  ١                                                              الصحة البدنية والعقلية لفترة ثالث سنوات أخرى، كما ورد يف الفقرة 

               من اتفاقية     ٢٤                                                             ويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملادة                         من العهد الد     ١٢                 اإلنسان، واملادة   
                                                                               من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، عالوة على احلق يف عدم التمييز   ١٢                   حقوق الطفل، واملادة 

                          ً     أشكال التمييز العنصري وعمالً                                                من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع         ٥              من املادة    ̀  ٤   `       ) ه (                   كما جتسده الفقرة    
  :                                                                للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، تشمل والية املقررة اخلاصة املهام التالية  ٢٧ /    ٢٠٠٤   و  ٣١ /    ٢٠٠٢          بالقرارين 

                                                                                            مجع املعلومات والتماسها وتلقيها من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا فيها احلكومات واملنظمات               ) أ ( 
                                                               ية، عن إعمال حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية                                  احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوم

                                                                                       والعقلية ميكن بلوغه، والسياسات املصممة من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة؛

                                                                                                 إجراء حوار منتظم ومناقشة اجملاالت احملتملة للتعاون مع مجيع األطراف الفاعلة املعنية، مبا فيها                ) ب ( 
                                                                      ً                                 احلكومات، وهيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والربامج ذات الصلة، وخصوصاً منظمة الصحة العاملية             

                                        اإليدز، عالوة على املنظمات غري احلكومية       /                                                                 وبـرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري         
                         واملؤسسات املالية الدولية؛

                                                                              عمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن                                        تقـدمي تقارير عن حالة إ       ) ج ( 
                                                                                                                      بلوغه، يف كافة أرجاء العامل، وكذلك عن التطورات املتصلة هبذا احلق، مبا يف ذلك عن القوانني والسياسات واملمارسات                  

    ذه؛                                                     ً       ً          اجليدة األكثر فائدة للتمتع هبذا احلق والعقبات املاثلة حملياً ودولياً أمام تنفي

                                                                                     تقدمي توصيات بشأن التدابري املناسبة لتعزيز ومحاية إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى     ) د ( 
                                                                                         من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه، هبدف دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول للنهوض بالصحة العامة؛

                           عية العامة عما يضطلع به من                                                      تقدمي تقرير سنوي إىل جملس حقوق اإلنسان وتقرير مؤقت إىل اجلم    ) ه ( 
                                                            أنشطة وما خيلص إليه من نتائج واستنتاجات وما يقدمه من توصيات؛

  :                                          املقرر اخلاص أن يقوم يف أدائه لواليته مبا يلي    يشجع - ٢ 

                                                                                   مواصلة استكشاف الكيفية اليت ميكن هبا للجهود الرامية إىل إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى   ) أ ( 
                                                         نية والعقلية ميكن بلوغه أن تعزز استراتيجيات احلد من الفقر؛                   مستوى من الصحة البد

َ                           ً      ً    مواصلة حتليل أبعاد حقوق اإلنسان يف مسائل األمراض املهَملة، واألمراض اليت تؤثر تأثرياً شديداً   ) ب (                                                  
                                 ً                                      يف البلدان النامية، مبا يف ذلك أيضاً األبعاد الوطنية والدولية لتلك املسائل؛

ّ                             م خاص بتحديد املمارسات اجليدة من أجل اإلعمال الفّعال حلق كل فرد يف                                مواصلة إيالء اهتما    ) ج (                                               
                                                        التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

                                                                                        مواصـلة األخـذ مبنظور جنساين يف عمله وإيالء اهتمام خاص الحتياجات األطفال وغريه من                 ) د ( 
                                                     ل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية                                             الفئات األخرى املستضعفة واملهمشة لدى إعمال حق ك

           ميكن بلوغه؛
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                                                                                          إيـالء االهتمام الالزم حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف سياق إعمال حق كل فرد يف التمتع                    ) ه ( 
                                                 بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

            ً                          بوصفها عنصراً ال يتجزأ من عناصر حق كل                                                     مواصـلة إيالء االهتمام للصحة اجلنسية واإلجنابية          ) و ( 
                                                              فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

                                                                                مواصلة تفادي أي ازدواجية أو تداخل يف عمله مع عمل واختصاصات وواليات اهليئات الدولية   ) ز ( 
                                      األخرى العاملة يف ميدان القضايا الصحية؛

                                                          ا أن تساعد على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املرتبطة بالصحة؛                   تقدمي مقترحات من شأهن  ) ح ( 

                                                                              بأحدث تقارير املقرر اخلاص بشأن حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة                ً  حييط علماً  - ٣ 
                                                            البدنية والعقلية ميكن بلوغه، مبا يف ذلك التوصيات الواردة فيها؛

  :                            مجيع الدول إىل القيام مبا يلي    يدعو - ٤ 

                                          أن تويل االهتمام الواجب لتوصيات املقرر اخلاص؛  ) أ ( 

                                                                                                 أن تضمن ممارسة كل فرد حلقه يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه                  ) ب ( 
                        دون متييز من أي نوع كان؛

                                                                                              أن تضـمن أن التشريعات واللوائح الوطنية والسياسات الدولية تراعي على النحو الواجب حق              ) ج ( 
                                                             رد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛    كل ف

                     االقتصادي والتقين،           الصعيدين                                            املساعدة والتعاون الدوليني، وخاصة على           طريق   ن   ع        فرادى و             أن تقـوم      ) د ( 
     يف     فرد       كل                                اإلعمال التدرجيي التام حلق        حتقيق                        باختاذ خطوات ترمي إىل                                                         وإىل أقصـى حد تسمح به املوارد املتوفرة لديها،          

  ؛           ميكن بلوغه        والعقلية                                    التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية 

                                                                                                           أن تـنظر يف التصديق على االتفاقية اإلطارية املتعلقة مبكافحة التبغ اليت اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية                    ) ه ( 
                السادسة واخلمسني؛

                                       مبا يف ذلك باعتماد تدابري إجيابية،                                                                         إيـالء اهتمام خاص للفقراء وغريهم من الفئات الضعيفة واملهمشة،           ) و ( 
                                                                                              من أجل ضمان اإلعمال الكامل حلق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

                                                              ً                أن تدرج يف صلب مجيع سياساهتا وبراجمها اليت تؤثر يف صحة املرأة منظوراً يراعي نوع اجلنس؛  ) ز ( 

                                                                      حة اجلنسية واإلجنابية كعنصر أساسي من عناصر حق كل فرد يف التمتع                       وتعزيز الص                    أن تقـوم حبماية       ) ح ( 
                                                 بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛
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                                                                                         أن تأخذ يف احلسبان أن إتاحة فرص احلصول على األدوية، يف سياق جوائح مثل فريوس نقص                  ) ط ( 
                    ً                               اسية يف التوصل تدرجيياً إىل اإلعمال التام حلق كل                                                      اإليدز والسل واملالريا، هي أحد العناصر األس       /              املناعة البشري 

                                                                إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

                                                                                              أن تـويل االهـتمام الواجب حلقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة يف إعمال حق كل فرد يف التمتع                    ) ي ( 
                                                 يف ذلك بكفالة املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الوصول                                                               بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه، مبا          

                                                                                                                    إىل نفس نطاق وجودة ومستوى الرعاية والربامج الصحية اجملانية أو اليت ميكن حتمل نفقاهتا، كتلك املوفرة لغريهم من                  
                                                                                    األشخاص، وعن طريق توفري خدمات صحية حيتاجها األشخاص من ذوي اإلعاقة بشكل حمدد بسبب إعاقتهم؛

                ً     ً                                                                               أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته، وتوفري كافة املعلومات املطلوبة، والرد                 ) ك ( 
                    العاجل على مراسالته؛

              ً     ً                                                               أن تويل اهتماماً جدياً لطلبات زيارات املقرر اخلاص، حبيث ميكن لـه أن يضطلع بواليته بصورة   ) ل ( 
                 ً  أكثر فعالية أيضاً؛

                                                            ون يف جمال الصحة من دور حيوي يف تعزيز ومحاية حق كل فرد يف التمتع                   مبا يقوم به املهني    يسلم - ٥ 
                                                 بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

                                                                                                  اجملتمع الدويل إىل مواصلة مساعدة البلدان النامية على تعزيز اإلعمال التام حلق كل فرد يف                       يدعـو  - ٦ 
                                                                    ميكن بلوغه، وذلك بطرق منها الدعم املايل والتقين، وتدريب األفراد                                                              التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية        

                                                                                                 مع التسليم يف الوقت ذاته بأن املسؤولية األوىل عن تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان إمنا تقع على عاتق الدول؛

     ستوى                                                                               مجيع املنظمات الدولية املنوطة بواليات هلا تأثري على حق كل فرد يف التمتع بأعلى م      حيث - ٧ 
                                                                                                       من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه أن تأخذ يف االعتبار االلتزامات الوطنية والدولية ألعضائها اليت تتصل باحلق 

                                                          يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

       رتيل ومن                                                                       أن احلصول على مقدار كاف من املياه املأمونة والنظيفة لالستعمال الشخصي وامل    يؤكد - ٨ 
                         ً       ً                                                                                     الـتغذية املناسبة يعترب عامالً أساسياً يف إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية                   

           ميكن بلوغه؛

                                                                                            إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري كافة املوارد الالزمة الضطالع املقرر                    يطلـب  - ٩ 
                        ً ود املوارد املتوفرة حالياً؛                            اخلاص بواليته على حنو فعال يف حد

  .                                                                             مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال، حسب برنامج عمله    يقرر -  ١٠ 

- - - - - 

 


