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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

  ها احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا في

 بوليفيـا   ،* البوسنة واهلرسك  ،* بنما ، بنغالديش ،يل الرباز ، أوروغواي ، إكوادور ،*أرمينيا    
 ،* الـسلفادور  ،* جنوب أفريقيا  ،* اجلزائر ،* تركيا ،* بريو ،*) املتعددة القوميات  -دولة  (

 ،*ومبيـا  كول ،* كوسـتاريكا  ، كوبا ،*) البوليفارية -مجهورية  ( فرتويال   ، غواتيماال ،شيلي
  مشروع قرار: * اهلند،* نيكاراغوا،*مصر

    ١٧/...  
  حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 أن حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة             من جديد  إذ يؤكد   

ورد يف مجلة صـكوك، منـها         حنو ما  حق من حقوق اإلنسان على    هو  البدنيـة والعقليـة   
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            

ورد خبصوص عدم التمييز يف االتفاقية الدوليـة   والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك ما 
مجيع أشكال التمييز ضـد     للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على          

املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن هذا احلق ناشئ عن الكرامة املتأصلة يف              
  شخص اإلنسان،

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠ املؤرخ   ١٥/٢٢ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
توى ممكن من الصحة    ومجيع القرارات واملقررات املتعلقة حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مس          

البدنيـة والعقليـة اليت اعتمدها اجمللس، واجلمعية العامة، وجلنة حقوق اإلنسان، وإىل قرار            
 بشأن احلصول على الدواء يف سياق       ٢٠٠٩أكتوبر  /ين األول ر تش ٢ املؤرخ   ١٢/٢٤اجمللس  

  حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة،
 إىل إعالن احلق يف التنمية، الذي ينص على مجلة أمور، منها أنه ينبغي أيضاًشري وإذ ي  

يـة كمـا    للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطين، مجيع التدابري الالزمة إلعمال احلق يف التنم            
 من مجلتها تكافؤ الفرص للجميع يف وصوهلم إىل املوارد األساسية،           ينبغي هلا أن تضمن أموراً    

   الصحية،مثل اخلدمات
 إىل اإلعالن الوزاري بشأن تنفيذ األهداف وااللتزامات املتفق عليها     وإذ يشري كذلك    

، الصادر عن اجلزء الرفيع املستوى مـن        على الصعيد العاملي  دولياً فيما يتعلق بالصحة العامة      
  ،٢٠٠٩دورة اجمللس االجتماعي واالقتصادي لعام 

ق كل إنسان يف التمتع بـأعلى مـستوى    اإلعمال الكامل حل  ألن وإذ يساوره القلق    
ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بطرق منها الوصول إىل أدوية مأمونة وفعالـة وميـسورة               

سيما األدوية األساسية واللقاحات وغريها مـن املنتجـات          التكلفة وذات نوعية جيدة، ال    
 بالنسبة ملاليني السكان يف     يزال هدفاً قصياً   الطبية، وإىل مرافق الرعاية الصحية وخدماهتا، ال      

  أرجاء العامل، وأن هذا اهلدف يظل بعيد املنال يف كثري من احلاالت، خاصة للفقراء،
 إىل أن احلصول على األدوية هو أحد العناصر األساسية للتوصل تـدرجيياً             وإذ يشري   

ـ                 ة إىل اإلعمال الكامل حلق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة البدني
 حصول اجلميع، دون متييز، على أدوية ميسورة        أن تضمن والعقلية، وأنه من مسؤولية الدول      

  سيما األدوية األساسية، التكلفة ومأمونة وفعالة وذات نوعية جيدة، ال
 بضرورة سعي الدول، بالتعاون مع املنظمات الدولية واجملتمع املدين، مبا يف            وإذ يسلّم   

 والقطاع اخلاص، إىل هتيئة الظروف املواتية على الصعيد الوطين          ذلك املنظمات غري احلكومية   
واإلقليمي والدويل لضمان اإلعمال التام والفعلي حلق كل إنسان يف التمتع بأعلى مـستوى              

  ممكن من الصحة البدنية والعقلية، 
 إىل أن إعالن الدوحة الوزاري بشأن االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكيـة             وإذ يشري   

مينع أعضاء منظمة التجارة العاملية،      كرية املتصلة بالتجارة والصحة العامة يؤكد أن االتفاق ال        الف
وينبغي أال مينعها، من اختاذ تدابري حلماية الصحة العامة، وأنه على الرغم من أن اإلعالن يكـرر   

تنفيذه بطريقـة   التأكيد على االلتزام باالتفاق، فإنه يؤكد أنه ميكن، بل ينبغي، تفسري االتفاق و            
تدعم حقوق أعضاء منظمة التجارة العاملية يف محاية الصحة العامة، وال سيما يف تعزيز فـرص                
حصول اجلميع على األدوية؛ وُيسلِّم كذلك، يف هذا الصدد، حبق أعضاء منظمة التجارة العاملية              

   الغاية،يف أن تستخدم بالكامل أحكام االتفاق املذكور أعاله اليت تتيح املرونة هلذه
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 إزاء الترابط القائم بني الفقر وإعمال حق كل إنسان يف التمتـع             وإذ يساوره القلق    
سيما وأن سوء الصحة ميكـن أن        بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة، ال       

  يكون سبباً ونتيجة للفقر يف آن واحد،
ية يشكل عبئاً ثقيالً على      تزايد انتشار األمراض غري املعد     ألن  أيضاً وإذ يساوره القلق    

 منـه بـضرورة     يترتب عليه من تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة، ووعياً        اجملتمع، مع ما  
التصدي ألمراض القلب والشرايني والسرطانات وداء السكري واألمراض التنفسية املزمنـة،           

  اليت تأيت يف صدارة التهديدات اليت حتدق بصحة اإلنسان وتنميته،
 بالتقرير السنوي للمقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع           ماًحييط عل   -١  

  ؛)١(بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
 بأن التنمية ومجيع حقوق اإلنسان مترابطة ويعزز بعـضها بعـضاً،            يذكر  -٢  

 هذا الصدد، باإلعمال التدرجيي حلق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن              ويعترف يف 
ورد يف   من الصحة البدنية والعقلية كواحد من اجلوانب الرئيسية للتنمية، علـى حنـو مـا              

سيما األهداف اإلمنائية لأللفية، مع       املتصلة بالصحة، وال   األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً    
  مراعاة احملددات االجتماعية للصحة اخلاصة بكل جمتمع؛

 مساعدة البلدان النامية على تعزيز اإلعمال       أن يواصل  باجملتمع الدويل    يهيب  -٣  
التام حلق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بطرق منـها      
الدعم املايل والتقين وتدريب األفراد، مع التسليم يف الوقت ذاته بأن املـسؤولية األوىل عـن                

   عاتق الدول؛تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها إمنا تقع على
  :يلي  الدول على مايشجع  -٤  
إدماج حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة               )أ(  

، مبا  سيما فيما يتعلق باألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً        والعقلية يف استراتيجيات التنمية، ال    
صدد بالدور احلاسم لتعزيـز الـنظم       فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، مع االعتراف يف هذا ال        

  الصحية؛
كفالة ترويج املعلومات املتعلقة حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مـستوى              )ب(  

  سيما يف اجملاالت املتصلة بالتنمية؛ ممكن من الصحة البدنية والعقلية على نطاق واسع، ال
ا، على إيالء    وكاالت األمم املتحدة وبراجمها املعنية، يف إطار والياهت        يشجع  -٥  

سـيما   اهتمام خاص ألثر برامج التنمية على التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ال           
حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بوسائل منها مجع               

  وتبادل املمارسات اجليدة وتعزيز القدرات الوطنية؛
__________ 

)١( A/HRC/17/25. 
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ن مشاورة اخلرباء بشأن احلصول على األدوية        بتقرير املقرر اخلاص ع    يرحب  -٦  
كعنصر أساسي من حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة البدنيـة                 

  ؛)٢(٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١١والعقلية، املعقودة يف 
  :يلي  الدول على مايشجع  -٧  
يـة  وضع وتنفيذ أطر قانونية تضمن حصول اجلميع، دون متييز، علـى أدو       )أ(  

  ميسورة التكلفة وآمنة وفعالة وذات نوعية جيدة؛
زيادة الوعي باستخدام األدوية استخداماً مسؤوالً، بوسائل منـها نـشر             )ب(  

  املعلومات يف هذا الصدد على نطاق واسع، مع مراعاة املخاطر احملتملة على الصحة؛
السياسات  السياسات االستثمارية أو الصناعية أو غريها من         التأكد من أن    )ج(  

   ميسورة التكلفة؛وأن تكون بالتحديدتعزز التنمية واحلصول على األدوية، 
كفالة املشاركة النشيطة واملستنرية، حسب االقتضاء، يف صياغة السياسات           )د(  

  والربامج الوطنية لألدوية؛
  إنشاء آليات لرصد ومساءلة السياسات املتعلقة باحلصول على األدوية؛  )ه(  
 املمارسات واإلجراءات املتعلقة بشراء األدويـة شـفافة          تكون ضمان أن   )و(  

  ونزيهة وتنافسية؛
معاجلة آثار حقوق امللكية الفكرية السلبية احملتملة علـى تـوفر األدويـة               )ز(  

وميسورية تكلفتها، بوسائل منها االستفادة الكاملة من أوجه املرونة املنـصوص عليهـا يف              
لكية الفكرية املتصلة بالتجارة، وتقييم آثار حقوق اإلنـسان  االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امل   

قبل اعتماد التزامات إضافية، مع التسليم بأن محاية امللكية الفكرية أمر هام لتطـوير أدويـة                
  جديدة، وكذلك املخاوف املتعلقة بآثارها على األسعار؛

لبلدان النامية،  تشجيع نقل التكنولوجيا واالستثمار يف البحوث والتنمية إىل ا          )ح(  
  حسب االقتضاء؛ 

تطبيق التدابري واإلجراءات الالزمة إلنفاذ حقوق امللكية الفكرية بطريقـة            )ط(  
 حواجز أمام التجارة املشروعة ألدوية ميسورة التكلفة وآمنة وذات نوعية إقامةتسمح بتجنب 

  ؛استعمال هذه التدابري واإلجراءاتجيدة، وتوفري ضمانات ضد إساءة 
 بآليات التمويل االبتكارية اليت تسهم يف إتاحة اللقاحات واألدويـة        عترفي  -٨  

يف البلدان النامية، مثل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، والتحالف العـاملي             
، ويهيـب جبميـع الـدول،       )اليونيتيد(للقاحات والتحصني، واملرفق الدويل لشراء األدوية       

__________ 

)٢( A/HRC/17/43. 
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ة وبراجمها، واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة، كل يف حـدود           ووكاالت األمم املتحد  
واليتها، ويشجع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك الشركات الصيدالنية، على مزيد من             

فعالـة  المنة و اآليدة و اجلنوعية  الدوية ذات   باحلصول بصورة منصفة على األ    التعاون للسماح   
، مبن فيهم الفقراء واألطفال وغريهـم مـن الفئـات           فتهاواليت ميكن أن يتحمل اجلميع تكل     

  املستضعفة؛
 مجيع الدول، ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها، واملنظمات احلكومية         حيث  -٩  

الدولية املعنية، كل يف حدود واليتها، ويشجع املنظمات غري احلكومية وأصحاب املـصلحة             
 بصورة غري متناسبة علـى    ألمراض اليت تؤثر     أدوية جديدة ل   االبتكار يف تطوير  املعنيني، على   

  ؛ويف توفرها وحتمل تكلفتها  النامية،البلدان
سيما من خالل تشجيع أمناط حيـاة         على الدور الرئيسي للوقاية، ال     يؤكد  -١٠  

صحية، وحيث مجيع الدول، ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها، واملنظمات احلكومية الدولية           
يتها، ويشجع املنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة املعنـيني         املعنية، كل يف حدود وال    

على تعزيز االستخدام املعقول ألدوية آمنة وفعالة وذات نوعية جيدة لألمراض غري املعديـة              
واحلصول عليها بشكل عادل وبأسعار معقولة، ومواجهة التحديات النامجة عـن ارتفـاع             

  التكاليف وطول مدة العالج؛
قرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من            امل يدعو  -١١  

الصحة البدنية والعقلية إىل أن يعد، بالتشاور مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ووكاالت              
األمم املتحدة وبراجمها، واملنظمات الدولية وغري احلكومية، وأصحاب املـصلحة املعنـيني،            

وسبل التغلب عليها، واملمارسات اجليدة فيما يتعلق باحلصول        دراسة عن التحديات القائمة،     
  .على األدوية، لتقدميها إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين

        


