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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة والثالثون
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  29أيلول/سبتمبر 2016
-9/33

حققك ققس ننسققان فققي التمتققت ىققمعل مسققتوة ممبققي مققي ال ق ة البدن ققة
والعقل ة

إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقادد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يؤّك ددد م ددن جدي ددد اإلع ددان الي دداملا نق ددوق اإلنس ددان ،وإذ ي د د إ اليه ددد ال دددو

اخلاص بانقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واالتفاقيدة الدوليدة للقءدال علدع أيدا شد ال
التمييز الينصري ،واتفاقية القءال علع أيا شد ال التمييدز دد املدر ة ،واتفاقيدة حقدوق ال فد ،
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،

وإذ يؤكددد مددن جديددد يءددا ق درا اجلمييددة اليامددة  1/70املددؤ  27يلول/سددبتم ،2015
املينددون ويويد عاملندداا ت ددة التنميددة املسددتدامة ليددا 2030و ،وإذ يرحد بأهددداا التنميددة املسددتدامة،
ومنهددا علددع وجدده اخلصددوص ا دددا  3ب ددأن ددمان متتددا اجلميددا بأعددا عددي دددحية وبالرفاهيددة
أيا األعما  ،وبغاياته احملددة واملرتاب ة ،وباألهداا والغايات األترى املتصلة بالصحة،

وإذ ي د د د إ قد د د درا ات جمل د د ددس حق د د ددوق اإلنس د د ددان  29/6امل د د ددؤ  14ك د د ددانون األول/
ديسددم  2007و 22/15املددؤ  27يلول/سددبتم  2010و 6/24املددؤ  8ت درين األول/
كتددوبر  ،2013وأيددا القدرا ات السددابقة الصدداد ة عددن جلنددة حقددوق اإلنسددان وعددن ابلددس ب ددأن
إعمال حق ك إنسان التمتا بأعلع مستوى مم ن من الصحة البدنيدة واليقليدة،
وإذ يسددلم بءددرو ة سدديا الدددول ،بالتيدداون مددا املنيمددات الدوليددة وابتمددا املددد  ،مبددا
ذلددا املنيمددات حل د ان وميددة والق ددا اخلدداص ،إ ايوددة اليددروا املواتيددة علددع الصدديد الددو
واإلقليما والدو لءمان اإلعمال التا والفيلا نق ك إنسان التمتا بأعلع مسدتوى مم دن
من الصحة البدنية واليقلية،
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وإذ ي د إ قرا يدده  1/5ب ددأن بنددال مؤسسددات جملددس حقددوق اإلنسددان و 2/5ب ددأن
مدونددة قواعددد السددلول للم لف د بواليددات إ ددا اإلج درالات اخلادددة بلددس حقددوق اإلنسددان،
املددؤ ت  18حزيران/يونيدده  ،2007وإذ ي دددد علددع وجددوع ا د ا امل لددمب بالواليددة مبهامدده
وفقا ذين القرا ين ومرفقيهما،
 -1يرح د بيم د املقددر اخلدداص املي د سددق ك د إنسددان
مم ن من الصحة البدنية واليقلية؛

التمتددا بددأعلع مسددتوى

 -2حييط علما بتقريري املقر اخلاص املقدم إ جملس حقوق اإلنسان
الثانية والثاث ()1؛
 -3يق د ددر متدي د ددد والي د ددة املق د ددر اخل د دداص ،كم د ددا يفح د د د ّددت
ابلس  ،29/6لفرتة ترى مداا ثاث سنوات؛

دو تده

الفق د ددرة  1م د ددن ق د د درا

 -4ي د ا املقددر اخلدداص علددع ن يقددد  ،إ ددا الوفددال بالواليددة ،مقرتحددات مددن
شأهنا ن تدعم يقيق هداا التنمية املستدامة وحلايااا املتصلة بالصحة؛
 -5ي ل د إ أي ددا ان وم ددات ن تتي دداون ب د د كامد د م ددا املق ددر اخل دداص
اال د ا باملهددا والواجبددات امل لددمب ددا و ن ت دو االعتبددا الواج د للتوددديات الصدداد ة عددن
امل لمب بالوالية؛
 -6ي ا أيا ان ومات علع النير جديا
فيال؛
لزيا ة بلداهنا من ج مت ينه من الوفال بالوالية علع حنو ّ

االست ابة ل لبات املقر اخلداص

 -7ي ل د د إ األم د د الي ددا ومف ددوة األم ددم املتح دددة الس دداما نق ددوق اإلنس ددان
موادلة تقدمي أيا املوا د الازمة للوفال بوالية املقر اخلاص علع حنو فيال؛

 -8ي لد د إ املق ددر اخل دداص ن يق ددد تقري د درا س ددنويا إ جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان وإ
اجلميية اليامة ي م أيا األن ة املتيلقة بالوالية دا زيادة فوائد عملية اإلباغ إ قصع حد؛
 -9يقدر موادددلة نيددره
وفقا ل نامج عمله.

هددذه املسددألة

إ دا البنددد نفسدده مددن جدددول األعمددال،

اجللسة 39
 29يلول/سبتم 2016
[اعتيفمد بدون تصويت].

__________

()1

2

 A/HRC/32/32و.33

GE.16-17241

