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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 27-9أيلول/سبتمرب 2019
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  26أيلول/سبتمرب 2019
 -16/42حق كل إنسان يف التمتع أبعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يؤك ددد م ددن جدي ددد اإلع ددان الي دداملا نق ددوق اإلنس ددان ،وإذ يش ددر إىل اليه ددد ال دددو
اخلاص ابنقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واالتفاقيدة الدوليدة للقءدال علدع أيدا أشد ال
التمييز الينصري ،واتفاقية القءال علع أيدا أشد ال التمييدز ادد املدرأة ،واتفاقيدة حقدوق ال فد ،
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
وإذ يؤكد من جديدد أيءدا حد كد إنسدان ل التمتدا علدع مسدتوم دن مدن الصدحة
البدنيددة واليقليددة ،وإذ يشدددد علددع أن أيددا حقددوق اإلنسددان عامليددة و ددر قاةلددة للت زئددة ومرتاة ددة
ومتشاة ة ويُيزز ةيءها البيض،
وإذ يد دذ ّكر ن الص ددحة اليقلي ددة ج ددزل ال يت د دزأ م ددن حد د كد د إنس ددان ل التمت ددا عل ددع
مستوم ن من الصحة،

وإذ يؤك ددد م ددن جدي ددد قد درام اةميي ددة اليام ددة  1/70امل ددؤم  25أيلول/س ددبتمرب ،2015
امليند ددون ’’حتوي د د عاملند ددام ة د ددة التنميد ددة املسد ددتدامة ليد ددا  ،‘‘2030ويرحد ددا اد دددا التنميد ددة
املستدامة ،ومنها ابألةص اهلد  3ةشأن كفالة متتا اةميدا اداع عديح صدحية وابلرفاايدة ل
أيا األعمام ،و اايته احملددة واملرتاة ة ،واألادا والغاايت األةرم املتصلة ابلصحة،
وإذ يُذ ّكر ةقرامات جملس حقوق اإلنسدان  29/6املدؤم  14كدانون األول/ديسدمرب ،2007
و 22/15املددؤم  27أيلول/سددبتمرب  ،2010و 6/24املددؤم  8تشدرين األول /أكتددوةر ،2013
و 9/33املددؤم  29أيلول/سددبتمرب  ،2016وجبميددا القدرامات السدداةقة الصددادمة عددن ةنددة حقددوق
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اإلنسدان وجملددس حقددوق اإلنسددان ةشددأن إعمددال حد كد إنسددان ل التمتددا علددع مسددتوم
من الصحة البدنية واليقلية،

ددن

وإذ يُسددلم ةءددرومة قيددا الدددول ،ابلتيدداون مددا املنيمددات الدوليددة واجملتمددا املدددا ،مبددا ل
ذلددمل املنيمددات ددر ان وميددة والق دداا اخلدداص ،ةتهيعددة الي ددرو املواتيددة عل ددع الصددييد ال ددو
واإلقليما والدو لءدمان متتدا كد إنسدان متتيدا كداما وفيليدا ابند ل أعلدع مسدتوم دن مدن
الصحة البدنية واليقلية ،ومبياةة احملددات األساسية واالجتماعية للصحة،
وإذ ي ددذ ّكر ةقد درامي جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان  ،1/5املتيلد د ةبن ددال مؤسس ددات اجملل ددس ،و،2/5
املتيلد مبدونددة قواعددد السددلو ألصددحا الدوالايت ل إ ددام اإلجدرالات اخلاصددة للم لددس ،املددؤمةن 18
حزيران/يونيه  ،2007وإذ يؤكد أن صاحا الوالية جيا أن يؤدي واجباته وفقا هلذين الق ارمين ومرفقاهتما،
 -1يرحّا ةيم املقرم اخلاص املي حبد كد فدرد ل التمتدا علدع مسدتوم
من الصحة البدنية واليقلية؛

دن

 -2حييط علما ةتقدامير املقدرم اخلداص املقدمدة إىل جملدس حقدوق اإلنسدان ل دوماتده
اخلامسة والثاثن والثامنة والثاثن وانادية واألمةين()1؛
 -3يقددرم متديددد واليددة املقددرم اخلدداص املي د حبد ك د فددرد ل التمتددا علددع مسددتوم
ددن م ددن الص ددحة البدني ددة واليقلي ددة ،وفق ددا مل ددا ق ددرمو جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان ل الفق ددرة  1م ددن
قرامو  ،29/6لفرتة أةرم مدهتا ثاث سنوات؛
 -4يشد ّا املقددرم اخلدداص علددع االسددتمرام ،ل سددياق ااد اعه ةواليتدده ،ل مراعدداة
ودعم حتقي أادا و اايت التنمية املستدامة املتيلقة ابلصحة؛
 -5ي لددا إىل ان ومددات التيدداون مددا املقددرم اخلدداص تيدداو كدداما ل أدائدده مهامدده
وواجباته اليت ُكلّف هبا ،وإيال االعتبام الواجا للتوصيات اليت يقدمها امل لف ابلوالية؛
 -6يش ّا أيا ان ومدات علدع النيدر جبديدة ل الدرد ةجياةيدة علدع لبدات املقدرم
اخلاص لزايمة ةلداهنا ومت ن امل لف ابلوالية من االا اا ةواليته ةفيالية؛

 -7ي لدا إىل األمددن اليددا واملفواددة السددامية نقددوق اإلنسددان مواصددلة تقددد كد
ما يلز من موامد لتم ن املقرم اخلاص من االا اا ةواليته ةفيالية؛
 -8ي ل ددا إىل املق ددرم اخل دداص أن يق ددد تقريد درا س ددنواي إىل جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان
واةمييددة اليامددة يغ ددا أيددا األنش د ة الدديت اا د لا هبددا ددا لدده صددلة ابلواليددة ،ةغيددة حتقيد أقصددع
منفية نة من عملية اإلةاغ؛
 -9يقدرم مواصددلة نيددرو ل اددذو املسددألة ل إ ددام البنددد نفسدده مددن جدددول األعمددال،
وفقا لرب مج عمله.

اةلسة 39
 26أيلول/سبتمرب 2019
[اعتمد ةدون تصويت].
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