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 مجلس حقوق اإلنسان
 الثانية والثالثونالدورة 
 من جدول األعمال 3البند 

 2016تموز/يوليه  1مجلس حقوق اإلنسان في قرار اعتمده   
تعزيزز حزك  ززد فزرا فزي التمتززم تزىعلم مسزتوا ممةزز  مز  ال زز ة  -32/16  

  العامة ال  ةمجال تناء القدرات في   سي البدنية والعقلية تت

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 59/27و 2003تشةرين األول/كتوةو ر  27املةرر   58/3اجلمعية العامةة إىل قرارات إذ يشري  
  ،2005تشرين الثاين/نوفمرب  30املرر   60/35و 2004تشرين الثاين/نوفمرب  23املرر  

 الرفيةةا املسةةوو  مةةن جملور  ا لةةسيف اجلةة    اإلعةة ن الةةو ارع املعومةةدإىل  وإذ يشةةري كي ةةا   
ا  تنفيةةةأل األفةةةدات وااللو امةةةات املوفةةة  علي ةةةا جملوليةةة شةةة ن  2009 االجومةةةاعع لعةةةا االقوصةةةاجملع و 

  ، الصحة العامة على الصعيد العاملع يوعل  فيما
 2011 آذار/مةار  25املةرر   16/28جملس حقةوق اإلنسةان  عإىل قرار  وإذ يشري تأللك 

 PRST/27/4، والبيةان  اللةألين كجملىل امةا الةر يس 2015تشةرين األول/كتوةو ر  1املرر   30/8و
مةن  ذلك ، وغري2015تشرين األول/كتوو ر  2يف  PRST/30/2و 2014كيلول/سبومرب  26يف 

  يف سياق الصحة العامة،ا  الوثا   ذات الصلة املوف  علي ا جملولي
في ا قرار مجعية الصةحة   قرارات منظمة الصحة العاملية ذات الصلة، مبا وإذ يألّتر جمدجملا   
 WHA67.22واملوعل    جملويةة األففةال، وقرارفةا  2016كيار/مايو  28املرر   WHA69.20العاملية 
 24، املةرر  كي ةا  WHA67.19واملوعل   األجملوية األساسية، وقرارفا  2014كيار/مايو  24املرر  

  ، واملوعل   الرعاية املخففة لآلال ،2014كيار/مايو 
سةةوو  ن ةةن مةةن الصةةحة كن حةة  تةةس إنسةةان يف الوموةةا  ةة على م مةةن جديةةد إذ يرتةةدو 

ورجمل يف مجلة ص وك، من ا اإلع ن العةاملع  البدنيةة والعقليةة ح  من حقوق اإلنسان على حنو ما
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حلقةةةوق اإلنسةةةان، والع ةةةد الةةةدوق االةةةاد  ةةةاحلقوق االقوصةةةاجملية واالجوماعيةةةة والثقافيةةةة، واتفاقيةةةة 
للق ةةا  علةةى مجيةةا  ورجمل خبصةةود عةةد  الومييةة  يف االتفاقيةةة الدوليةةة حقةةوق اللفةةس، وتةةأللك مةةا

كش ال الوميي  العنصرع، واتفاقية الق ا  على مجيةا كشة ال الوميية  اةد املةرك ، واتفاقيةة حقةوق 
 األشخاد ذوع اإلعاقة، وكن فألا احل  ناشئ عن ال رامة املو صلة يف شخص اإلنسان،

ح  تس إنسان يف الوموا   على مسوو  مي ةن  لوغةم مةن الصةحة  كي ا  يرتد جمدجملا  وإذ  
فةةةو  مورفافةةةوم لصةةةح ع ال ةةة البدنيةةةة والعقليةةةة جملون نييةةة  مةةةن كع نةةةو ، وحقةةةم يف مسةةةوو  معيشةةة

سةة ن علةةى يف ذلةةك احلةة  يف ال ةألا  والنظافةةة الصةةحية والصةةرت الصةحع وامللةةبس وامل مبةةا وكسةرتم،
 حنو م  م، وحقم يف مواصلة حتس  ظروفم املعيشية،

، يف مجلةةة كمةور، كنةةم ينب ةةع للةةدول كن إعةة ن احلةة  يف الونميةة، الةةألع يرتةةد إىلوإذ يشةري  
كمةور مجلةة  ت فةس توخأل، على الصعيد الوفين، مجيا الودا ري ال  مة إلعمال احلة  يف الونميةة وكن

 لى املوارجمل األساسية، مثس االدمات الصحية،ع صولاحلت افر الفرد للجميا يف إم انية من ا 
، الةألع يةةرب  3يف ذلةك ادةةدت  مبةا ،2030 لعةةا  (1)خبلةة الونميةةة املسةودامة رحة يوإذ  

شري يف فةألا الصةدجمل إىل ي وإذ كمهية امان احليا  الصحية وتع ي  الرفاه للجميا يف مجيا األعمار،
املعنةةون لالصةةحة يف  WHA69.11 فةةاقرار  2016كيار/مةةايو  28يف  مجعيةةة الصةةحة العامليةةة اعومةةاجمل
 ل،2030 لعا  الونمية املسودامةخلة 

 وجمل الةةةةل تبةةةةألدا منظمةةةةة الصةةةةحة العامليةةةةة،  الوعةةةةاون مةةةةا الةةةةدول  ةةةةاجلوإذ يرحةةةة  كي ةةةةا   
األع ةةا ، لوحسةة   نةةا  القةةدرات يف جمةةال الصةةحة العامةةة علةةى الصةةعيد العةةاملع ولبلةةو  ال ايةةات 

 من كفدات الونمية املسودامة،  3احملدجمل  يف اددت 
مثةس فةريو  نقةص ال ار لألمراض املعدية،  الو ثريإ ا  اسومرار  عن  الغ قلقم عربيوإذ  

واللةةوارا الصةةحية،  ،املناعةةة البشةةرية/اإليد  وفةةريو  إيبةةوال، والسةةس وامل ريةةا و يةةاجمل  عةةدجمل األو  ةةة
الصةةحية، إىل والقةدرات  وارجمليسةودعع تعب ةة تةم فا ةةس مةن املة األمةر الةةألعاألمةراض غةري املعديةة، و 

 صةة البلةدان الناميةة،مةن البلةدان، وخبا ل ثةريا الألع يقا علةى عةات ثقيس ال األمراضجان  ع   
 ساحلية،النامية غري البلدان واليف ذلك كقس البلدان منوا ، والدول اجل رية الص ري  النامية  مبا

يف ذلةةةةك اإلنصةةةةات والو ةةةةامن  مبةةةةا  قةةةةيم ومبةةةةاجملا الرعايةةةةة الصةةةةحية األوليةةةةة، مسةةةةلّ يوإذ  
والشةةةةفافية والعدالةةةةة االجوماعيةةةةة وحصةةةةول اجلميةةةةا علةةةةى االةةةةدمات والعمةةةةس املوعةةةةدجمل القلاعةةةةات 

 ،واملسا لة واملشارتة ا ومعية والوم  

نظم صةحية  ة الوشةجيا علةى األخةألو  القةدر  علةى املقاومةةتع ية     رور  م كي ا  سلّ يوإذ  
هتدت إىل امان حصول اجلميا على خدمات الرعاية الصحية اجليد ، والو ليةة  وفنية مو املة

يف ذلةةك احلصةةول علةةى األجملويةةة  مبةةا االةةدمات،الصةةحية الشةةاملة وادياتةةس األساسةةية االجوماعيةةة و 

__________ 
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تع ية  واايةة و واللقاحات، وتع ي  الوةدا ري الراميةة إىل الق ةا  علةى الوميية  مةن كع نةو  يف احة ا  
وإعمةةال حةة  تةةس فةةرجمل يف الوموةةا  ةة على مسةةوو  مي ةةن  لوغةةم مةةن الصةةحة البدنيةةة والعقليةةة علةةى 

 املعلومةةةات والوعلةةةيم جلميةةةا األشةةةخاد، فةةةألا الصةةةدجمل تع يةةة  احلصةةةول علةةةى ، ويفكسةةةا  املسةةةاوا 
  ،كواا  صعبة سيما ملن فم يف وال

 ةة ن تع يةة  الصةةحة العامةةة كمةةر حاسةةم يف تنميةةة مجيةةا الةةدول األع ةةا ، وكن  منةةم اقوناعةةا  و  
تع ي  الونمية االقوصاجملية واالجوماعية يوحق  من خ ل اختاذ تدا ري ترمع إىل تع ي   نا  القةدرات 

يف ذلةةك تةةدري  كعةةداجمل تافيةةة مةةن املةةوظف  يف جمةةال الصةةحة العامةةة  مبةةا امةةة،يف جمةةال الصةةحة الع
 ، ونظم الوقاية من األمراض املعدية والوحص  ادفا،واسوبقا  موتوظيف م 

  مهيةةةة  يةةةاجمل  نويةةةس الصةةةحة وتوظيةةةة قةةةو  عاملةةةة صةةةحية وتلويرفةةةا وتةةةدريب ا  موإذ يسةةةلّ  
كقةةةةس البلةةةةدان منةةةةوا  والةةةةدول اجل ريةةةةة الصةةةة ري  الناميةةةةة سةةةةيما يف  وال يف البلةةةةدان الناميةةةةة، واسةةةةوبقا  ا

 والبلدان النامية غري الساحلية،

الوصةةةدع للوحةةةديات  الةةةدور احليةةةوع والو ميلةةةع للمجومةةةا املةةةدين يف  م كي ةةةا  وإذ يسةةةلّ  
 يف ذلك االسوجا ة أل مات الصحة العامة، مبا ،و امعاجلو  الل هتم ا وماوالق ايا 

مشةةارتة املةةرك  يف عمليةات صةةنا القةةرار وواةا السياسةةات والةةربام  كمهيةةة تع ية   يرتةدوإذ  
  الصحية املوعدجمل  القلاعات واملراعية ل عوبارات اجلنسانية من كجس تلبية احوياجاهتا،

كمهيةةةةة الوعةةةةاون الةةةةدوق يف الوقةةةة  املناسةةةة  يف ا ةةةةال علةةةةى  يف فةةةةألا الصةةةةدجمل يشةةةةدجمل إذو  
سةةةيما كثنةةةا  تفشةةةع  وال املعديةةةة وم افحو ةةةا،الصةةةحع و ةةةاألخص يف جمةةةال الوقايةةةة مةةةن األمةةةراض 

 يف جمةةال الصةةةحةالبحةةو والولةةةوير  علةةةى يشةةمس اةةةرور  الوعةةاون األمةةراض وحةةةاالت اللةةوارا مبةةةا
 معاجلةةةةة مسةةةة لة مقاومةةةةة م ةةةةاجملات الب ورييةةةةا علةةةةى كسةةةةا  مبةةةةدكع  االحةةةة ا  املوبةةةةاجملل واملسةةةةاوا ،و 

املية،   يةة تع ية   نةا  القةدرات يف ( ملنظمة الصحة الع2005سياق اللوا ح الصحية الدولية ) ويف
سةةةيما يف البلةةةدان الناميةةةة،  لةةةرق من ةةةا تبةةةاجملل املعلومةةةات والوجةةةارب،  وال ،امةةةةجمةةةال الصةةةحة الع
  ،تدريبية ترت  على الرقا ة والوقاية وامل افحة واالسوجا ة والرعاية والع جحبثية و وتنفيأل  رام  

اةمان اسةوفاجمل  ، ناشيا  ما املرنر الةدوق للسة ان والونميةة، علةى كمهيةة وإذ يشدجمل كي ا   
تنظةةيم األسةةر   تشةةمس اجلميةةا مةةن خةةدمات الرعايةةة االاصةةة  الصةةحة اجلنسةةية واإل ا يةةة، ألغةةراض

 ،االس اتيجيات والربام  الوفنية واإلع   والوثقية، وإجملماج الصحة اإل ا ية يف
ت ةةةللا  ةةةم ادي ةةةة املعنيةةةة  العمالةةةة يف جمةةةال الصةةةحة  العمةةةس اجلةةةارع الةةةألع وإذ ي حةةة  

 ،2016آذار/مار   2والنمو االقوصاجملع، الل كنش فا األم  العا  يف 
الدول األع ا  وا وما الدوق على  ياجمل  االسوثمارات،  االسةوفاجمل  مةن  حيو -1 

يةةة والبلةةدان الةةل نةةر ، لوحسةة  الةةنظم الصةةحية يف البلةةدان النامةالشةةرات الومةةا و  اآلليةةات القا مةةة
ساسةية ونظةم األياتةس ي  وادالصةح من العةامل  ي فع ما اقوصاجملاهتا مبرحلة انوقالية ادت توفري

 ؛2030 عا  لبلو  األفدات اإلمنا ية لأللفية حبلول اإلجملار  واإلمداجملات
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 الدول األع ا  كن توحمس املسرولية الر يسية عن تع ي   نةا  قةدراهتا يف  ي ي  -2 
ال الصةةةحة العامةةةة لل شةةةة عةةةن تفشةةةع األمةةةراض املعديةةةة الر يسةةةية والوصةةةدع دةةةا  سةةةرعة مةةةن جمةةة

يف ذلةك الونفيةأل ال امةس للةوا ح الصةحية  مبةا خ ل إنشا  آليةات فعالةة للصةحة العامةة وحتسةين ا،
ي فةةةةةع مةةةةن املةةةةةوظف  يف جمةةةةال الصةةةةةحة العامةةةةةة  مةةةةةا اسةةةةة اتيجيات تةةةةدري و (، 2005الدوليةةةةة )

 ؛من اونظم الوقاية من األمراض املعدية والوحص   ،موتوظيف م واسوبقا  
إتاحةة إم انيةة حصةول اجلميةا علةى األجملويةة، مبةا يف ذلةك يشجا الدول على   -3 

عن فري  االسةوفاجمل  ال املةة مةن كح ةا  االتفةاق املوعلة  حوانة  حقةوق املل يةة الف ريةة املوصةلة 
م  ةة ن اايةةة املل يةةة الف ريةةة كمةةر فةةا  لولةةوير  الوجةةار ، الةةل توةةيح املرونةةة دةةألا ال ةةرض، مةةا الوسةةلي

 ؛كجملوية جديد ، وتأللك املخاوت املوعلقة  آثارفا على األسعار
يف فةةةألا الصةةةدجمل  الوعةةةاون  ةةة   لةةةدان اجلنةةةوب، والوعةةةاون  ةةة  الشةةةمال  يرحةةة  -4 

واجلنةةوب والوعةةاون الث ثةةع، ويسةةّلم  ةةااللو ا   البحةةو عةةن فةةرد لوع يةة  الوعةةاون فيمةةا  ةة   لةةدان 
 اجلنوب  اعوباره م م   للوعاون    الشمال واجلنوب وليس  دي   عنم؛

الو نولوجيةةةات  ت وسةةةي ا مسةة لة نقةةةس  األمهيةةةة اجلوفريةةة وثيقةةةة الصةةةلة الةةليقةةر  -5 
يف ذلةةك  شةةروم ميّسةةر  وتف ةةيلية، حسةةبما   شةةروم مراتيةةة، مبةةا إىل البلةةدان الناميةةة السةةليمة  ي يةةا  

 يوف  عليم اللرفان؛
تةةةوار  غةةدا  وقةةو    امةةةكمهيةةة تع يةة  الوعةةاون الةةدوق يف جمةةال الصةةحة العيرتةةد  -6 

مجيةا مراحةس االسةوجا ة، وحيةو الةدول األع ةةا   يف لوةدارك الواةا فبيعيةة لةدعم اجل ةوجمل الوفنيةة
يف جمةةاالت الو فةة  والوخفيةةة مةةن حةةد   وا ومةةا الةةدوق، يف فةةألا الصةةدجمل، علةةى تع يةة  تعةةاو م

 ؛الوعايفو  دا االسوجا ةو  ال وار 
 ملقلةةا  الصةةحع، مةةا الوسةةليم   نةةل املعونةةة املوج ةةالةةل حققو ةةا سةةامهة امل  ينةوّه -7 

ويةةدعو الةةدول إىل الوفةةا   الو امةةات املسةةاعد  اإلمنا يةةة  ،ينب ةةع القيةةا   ةةم ايةة ال فنةةاك ال ثةةري نةة ال
 0.7يف ذلةك الو امةات العديةد مةن البلةدان املوقدمةة  بلةو  ادةدت  مبةا الرمسية االاصة   ةس من ةا،

 الةةةل مسيةةةة، وحيةةةو البلةةةدان املوقدمةةةةيف املا ةةةة مةةةن الةةةدخس القةةةومع اإلمجةةةاق للمسةةةاعد  اإلمنا يةةةة الر 
 اللو اماهتا؛ا  على  ألل ج وجمل ملموسة يف فألا الصدجمل وفق عد أللك   تقم مل

الل ت فس إعمال ح  تس  امةالدول األع ا  إىل تع ي  نظم الصحة الع يدعو -8 
يف فةةم يف ذلةةك ملةةن  مبةةا فةةرجمل يف الوموةةا  ةة على مسةةوو  مي ةةن  لوغةةم مةةن الصةةحة البدنيةةة والعقليةةة،

 فشة؛ كواا 
سةيما منظمةة الصةةحة  وال حةد  وصةناجمليق ا و راجم ةا،وتةاالت األمةم املو يشةجا -9 

لواليةةة تةةس من ةةا، حسةة  ا  الصةةحة، وفقةة يف جمةةالالعامليةةة  وصةةف ا الوتالةةة الرا ةةد  لألمةةم املوحةةد  
 حثيةو جملعةم يف كنشةلو ا و راجم ةا، وتقةدم امةةلى مواصلة معاجلة شواغس الصحة الععاالقو ا ، 

لصةعيد العةاملع،  وسةا س من ةا تقةدم املسةاعد  الوقنيةة على ا امةلبنا  القدرات يف جمال الصحة الع
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والةةدول اجل ريةةة ا  في ةةا كقةةس البلةةدان منةةو  مبةا وغريفةا مةةن املسةةاعدات ذات الصةةلة إىل البلةةدان الناميةةة،
 الص ري  النامية والبلدان النامية غري الساحلية؛

  تةس ملقةرر االةاد املعةين حبةسةيما ا آليات جملةس حقةوق اإلنسةان، وال يشجا -10 
ومفواةةةية األمةةةم املوحةةةد  إنسةةةان يف الوموةةةا  ةةة على مسةةةوو  ن ةةةن مةةةن الصةةةحة البدنيةةةة والعقليةةةة 

الصةحة املوصلة  شواغس معاجلة المواصلة على ، والياهتا احلاليةيف إفار السامية حلقوق اإلنسان، 
 ة العامةةيف كنشلو ا و راجم ا، وحيثما تان ذلك ن نا  لدعم  نا  القةدرات يف جمةال الصةح امةالع

من خ ل توفري املساعد  الوقنية وغريفا مةن املسةاعدات  وعلى سبيس املثال، على الصعيد العاملع
 ذات الصلة  البلدان النامية؛

والث ثةةةة ، حلقةةةةة نقةةةةاو مبشةةةةارتة الةةةةدول االامسةةةةة كن يعقةةةةد، يف جملورتةةةةم  يقةةةةرر -11 
 منظمةةةات غةةةريو  خةةةربا و  كتةةةاجملميي و  ،ذات الصةةةلة ووتةةةاالت األمةةةم املوحةةةد  وصةةةناجمليق ا و راجم ةةةا
إعمةةةال حةةة  تةةةس فةةةرجمل يف الوموةةةا  ةةة على يف جمةةةال ح وميةةةة، اةةةدت تبةةةاجملل االةةةربات واملمارسةةةات 

مسوو  مي ن  لوغم مةن الصةحة البدنيةة والعقليةة عةن فرية  تع ية   نةا  القةدرات يف جمةال الصةحة 
ويللة  مةن املفةوض  ،األشةخاد ذوع اإلعاقةة كمةا  مفووحةا   ال امةس النقةاوامة، وكن ي ون الع

السةةةامع إعةةةداجمل تقريةةةر مةةةوج  عةةةن حلقةةةة النقةةةاو وتقدميةةةم إىل جملةةةس حقةةةوق اإلنسةةةان يف جملورتةةةةم 
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