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تعزيززززززز وحمايززززززة نماززززززد حقززززززوق اإلنسززززززان  المدناززززززة والساا ززززززاة 
 واالقتصادية واالنتماعاة والثقافاة  بما في ذلك الحق في التنماة

راغواي  النرازيزز   النرتلززال  بلجابززا  باززرو*  تايلنززد*  اإكززوادور  بزز*  إ ززناناا*  األرننتززا   
ناا*  لبسمنورغ*  مصر  موزامناق*  هايتي*  تركاا*  تامور لاشتي*  روماناا*  قطر  كولوم

 *: مشروع قرارهندوراس*

حق كز  إنسزان فزي التمتزد بزمعلو مسزتو  ممبز  مز  الصزحة الندنازة  /...٣٥  
  20٣0تنفاذ خطة التنماة المستدامة لعام  ااق والعقلاة في 

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،  إذ يسرتشد 
إىل اليهددددد الدددددو   وإذ يشددددراإلعدددان اليدددداملا نقددددوق اإلنسدددان،  وإذ يؤكدددد مددددن جديددددد 

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 ، 

 فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،وات
 ن أيدددا حقدددوق اإلنسدددان عامليدددة وجدددر قابلدددة للت زئدددة ومرتاب دددة  وإذ يُييدددد  يءددداد ت كيدددد 

 ومتشاب ة ويُيزز بيءها البيض، 
ومتسدددداوين ك ال رامددددة  اد  ن أيددددا النددددا  يولدددددون  حددددرا   وإذ يؤكددددد مددددن جديددددد كدددد ل  

 كرامة اإلنسان األصيلة فيه،   وانقوق، وإذ ُيسلم ب ن ه ه انقوق مستمدة من
 ن حددك كدد  إنسددان ك التمتددا بدد علع مسددتوح   ددن مددن الصددحة  وإذ يؤكددد مددن جديددد 

 وك منهددا اإلعددان صددالبدنيددة واليقليددة هددو حددك مددن حقددوق اإلنسددان، علددع  ددو مددا و د ك ألددة 
__________ 
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ثقافيددددة، اليددداملا نقددددوق اإلنسدددان، واليهددددد الددددو  اخلدددداص بدددانقوق االقتصددددادية واالجتماعيدددة وال
واتفاقيددة حقددوق ال فدد ، ومددا و د  صددوص عدددا التمييددز ك االتفاقيددة الدوليددة للقءددال علددع أيددا 
 ش ال التمييز الينصري، واتفاقية القءال علع أيدا  شد ال التمييدز  دد املدر ة، واتفاقيدة حقدوق 

 األشخاص ذوي اإلعاقة، و ن ه ا انك ناشئ عن ال رامة املت صلة ك شخص اإلنسان،
وأيدا  2016 يلول/سدبتم   29املدؤ    33/9بقرا  جملدس حقدوق اإلنسدان  رإذ يُ ك  و  

القدرا ا  واملقددر ا  السدابقة ذا  الصددلة املتيلقدة نددك كد  إنسددان ك التمتدا بدد علع مسدتوح   ددن 
 من الصحة البدنية واليقلية اليت اعتمدها اجمللس واعتمدها اجلميية اليامة وجلنة حقوق اإلنسان،

بددالعان انددك ك التنميددة، الدد ي يددنص، ك ألددة  مددو    ددرح، علددع  ندده  كر  يءدداد وإذ يدد   
ينبغا  ن تتخ  الدول، علع الصييد الوطين، أيا التدابر الازمة إلعمدال اندك ك التنميدة، و ن 
ت فدد   مددو اد منهددا املسدداواة بددف اجلميددا ك فُددرص انصددول علددع املددوا د األساسددية، مثدد   دددما  

 ية،الرعاية الصح
 2016 يا /مدددايو  27املدددؤ    1-69قدددرا ا  أييدددة الصدددحة اليامليدددة  وإذ يؤكدددد جمددددداد  

 ،بشددد ن تيزيدددز ولدددائل الصدددحة اليموميدددة األساسدددية دعمددداد لتحقيدددك التغ يدددة اليامليدددة الشددداملة
، 2030بش ن الصحة ك   ة التنميدة املسدتدامة ليداا  2016 يا /مايو  28املؤ    11-69و
 بش ن تيزيز صحة الاجئف واملهاجرين،  2017يا /مايو   31املؤ    15-70و

، 2015 يلول/سددددبتم   27املددددؤ    70/1قددددرا  اجلمييددددة اليامدددة  وإذ يؤكدددد مددددن جديدددد 
"، الد ي اعتمدد  فيده اجلمييدة اليامدة 2030املينون "حتوي  عاملنا:   ة التنميدة املسدتدامة ليداا 

، مسدلممة بد ن 2015تماد   دة التنميدة ملدا بيدد عداا الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة األمم املتحدة الع
و بيداده، مبدا ك ذلد  الفقدر املددقا، هدو  كد  حتددا يواجده اليدا   ش اله القءال علع الفقر جبميا 

وشدر  ال جدع عنده لتحقيدك التنميدة املسدتدامة، ومت ليددةد إىل عدا   دالا مدن الفقدر واجلدو  واملددر  
وق اإلنسان وال رامة اإلنسدانية لل ميدا مبدا يشدم  متتدا اجلميدا واليوز، عا  يسود فيه احرتاا حق

بفدددرص مت افئدددة للحصدددول علدددع الرعايدددة الصدددحية وانمايدددة االجتماعيدددة، وحيددد  ت دددون السدددامة 
 م فولة،  ةاالجتماعي يةالبدنية واليقلية والرفاه

تسرتشددد مبقاصددد ميثدداق األمددم املتحدددة ومبادئدده، مبددا فيهددا  2030بدد ن   ددة  سددلموإذ يُ  
االحدرتاا التدداا للقدانون الدددو ، وتقدوا علددع اإلعددان اليداملا نقددوق اإلنسدان، ومياهدددا  حقددوق 
اإلنسددددددان الدوليددددددة، وإعددددددان األمددددددم املتحدددددددة لللفيددددددة، والوثيقددددددة اخلتاميددددددة ملددددددؤمتر القمددددددة اليدددددداملا 

 بص وكا   رح مث  إعان انك ك التنمية، ، وتستلهم2005 لياا
مت املدددة وجدددر قابلدددة  2030 هدددداغ وجايدددا    دددة التنميدددة ليددداا  ن  وإذ يُييدددد ت كيدددد 
وازن بدف  بيداد التنميدة املسدتدامة الثاثدة  ال وهدا الُبيدد االقتصدادي والُبيدد االجتمداعا للت زئة وتُد

نسدف ومت دف النسدال والفتيدا ، وهدا عامليدة ك والُبيد البيئدا، وتسديع إىل حتقيدك املسداواة بدف اجل
 تنميتهدا،ومسدتويا   اوقدد اهالبلددان خمتلدل واقدا طابيها وتن بك علدع ن داق عداملا، مدا مراعداة 

 ز السياسا  اليامة الوطنية و ولوياها،وحترتا حي  
بشددد ن  دددمان متتدددا اجلميدددا  3ب هدددداغ التنميدددة املسدددتدامة، ومنهدددا ا ددددغ  وإذ يُرحددد  

احملددددة واملرتاب ددة، التنميددة املسددتدامة   عدديص صددحية وبالرفاهيددة ك أيددا األعمددا ، وبغايددا  ب منددا
 وك ل  األهداغ والغايا  األ رح املتصلة بالصحة، 
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بددالد اا املسدداواة بددف اجلنسددف ومت ددف أيددا النسددال والفتيددا  كهدددغ  وإذ يُرحدد   يءدداد  
 2030يددا    ددة التنميددة املسددتدامة ليدداا ك أيددا  هددداغ وجا وبددالد اا هدد ا ا دددغقددائم ب اتدده 

 وك كام  مراح  عمليا  التنفي ،
التنميدددددة الددددددول ك   دددددة تيهدددددد   ددددا ، بااللتزامددددا  الددددديت بشددددد  ا  ددددداص، مسددددل  يوإذ  
متخلفاد عن الرك  والسيا إىل حتقيك هدغ الوصول  والد يدا ترك  حد ب 2030ياا املستدامة ل

باالسددتناد إىل كرامددة اإلنسددان ومبددا يي ددس مبدداد  املسددداواة إىل مددن هددم  شددد علفدداد عددن الركدد ، 
 ،وعدا التمييز
مددن الصددحة   ددن حددك الاجئددف واملهدداجرين ك التمتددا بدد علع مسددتوح  يُييددد ت كيدددوإذ  

 البدنية واليقلية،
بف الفقر وإعمال حك ك  إنسان ك التمتدا بد علع القائم إزال الرتابط  وإذ يساو ه القلك 
 مي دن  ن ي دون سدبباد و صوصداد ألن اعدتال الصدحة ن الصحة البدنيدة واليقليدة، م  ن مستوح 

 ،ك آنا واحدونتي ة للفقر 
االجتماعيددة واالقتصددادية والبيئيددة بالتصدددي لليوامدد  الدددول باناجددة إىل قيدداا  مسددل  يوإذ  
مسدداواة الموعدة واسددية مدن اندواجز الناشددئة عدن االشدداملة جملياجلدة املفءدداد عدن للصدحة، احملدددة 
 التمتا  دما  الرعاية الصحية، اليت تيرق  والتمييز 
مسدددتوح   دددن مدددن الصدددحة البدنيدددة واليقليدددة  علدددع  ن التمتدددا بدددانك ك  احدددق بقلدددكيوإذ  

 هدفاد بييد املنال، لنسال والفتيا ،بالنسبة لاليا ، وال سيما األشخاص ع  ملايف يزال، بالنسبة  ال
واألشددخاص  ،واملسددنف ،السدد ان األصددليفو واألطفددال  نبدد ن النسددال والشددبا سددلميوإذ  

املنحددد ين مددن األشددخاص و  ،واألشددخاص املصددابف بفددرو  نقددص املناعددة البشددرية ،ذوي اإلعاقددة
مدن التمييدز ك التمتدا األوجده ومتقاطيدة متيددة  يواجهون حتديا   اصة و ش االد  ةل  فريقيو  ص

 ،واليقليةالبدنية الصحة بانك ك  علع مستوح   ن من 
ي عاهدددددا  و املصدددددابف بددددد مرا  عقليدددددة  و ذألن األشدددددخاص  وإذ يسددددداو ه بدددددال  القلدددددك 

صدحة اليقليدة، قدد يتير دون، نفسانية، وال سيما منهم األشخاص ال ين يل ؤون إىل  ددما  ال
مييددز والوصدم واألح داا املسدبقة واليندل والنبد  االجتمدداعا وعلدع ن داق واسدا، للت مدو   ك ألدة

مناولددددة األدويددددة   ما سددددا  فددددر ملوالفصدددد  واإليدددددا  جددددر املشددددرو   و التيسددددفا ك املؤسسددددا  و 
 ،هم وإ اداهم و فءلياهميتر ك احرتاا استقالوالياا اليت تقص  

ميدددددال  هص ك االخنفددددا  املدددددألندددده علددددع الددددرجم مددددن  وإذ يسددداو ه بددددال  القلددددك  يءدددداد  
ك  منظمدة الصدحة اليامليدةنسد  مدا  فداد  بده ، 1990مند  عداا حتقك  النفاسية ال يوفيا  ال

 303 000  ك صدفوغ النسدال والفتيدا  تقدد  بنفاسدية ، ُس لت حاال  وفيدا  2015 عاا
، وها حاال  كان من املم ن إىل حدا كبر تفاديها، وما زال عدد  ك  ب ثدر مدن النسدال حالة

والفتيدددا  يشددد ون مدددن إصدددابا    دددرة و حيانددداد تددددوا مددددح انيددداة،  دددا لددده نتدددائ    دددرة علدددع 
 ،متتيهن نقوقهن وبرفاههن إأاالد 

اخلامسددة سددن طفدد  دون  5 900 000ألن  كثددر مددن كدد ل  وإذ يسدداو ه بددال  القلددك   
فدرص بسدب  وذلد  عاجهدا، تفاديهدا ومي دن سدباي مي دن وذل  ك الغال  أل، سنةميوتون ك  
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لدددلا والوليدددد وال فددد  صدددحية  ددددما   عايدددة  و قلدددة فدددرص الوصدددول إىل  ال افيدددةالوصدددول جدددر 
  إلجندداي ك سددنا مب ددرة واحملددددا  الصددحية مددن قبيدد دددما  امت املددة ومددن نوعيددة جيدددة، وإىل 
ميدددل الوفيددا  وألن منددة والغدد ال والتغ يددة اآمنددان وال افيددان، ميدداه الشددري واملرافددك الصددحية اآ

 ألعلع ك صفوغ األطفال املنتمف إىل  فقر اجملموعا  و كثرها هميشاد، يظ  ا
ألن عدددداد كبددراد مددن النددا  مددا زالددوا  ددرومف مددن فددرص انصددول علددع  دويددة  وإذ ي سددل 

وإذ ميقولددة الت لفددة وم مونددة وفيالددة وذا  نوعيددة جيدددة، ولقاحددا  وتشخيصددا  و جهددزة طبيددة 
 مايدف األ وا  كد  عداا، وإذ ياحدقمدن شد نه  ن يُنقد    ن حتسف إم انية انصول عليها يؤكد

"حالدددة األدويدددة ك اليدددا  ك امليندددون بقلدددك  نددده، وفقددداد ملدددا جدددال ك تقريدددر منظمدددة الصدددحة اليامليدددة 
ك "، فددالن ثلدد  سدد ان اليددا  علددع األقدد  ال دصددلون علددع األدويددة بانتظدداا، ميرتفدداد 2011 عدداا
بدد ن االفتقددا  إىل انصددول علددع األدويددة ميثدد  حتدددياد عامليدداد يددؤثر ك السدد ان لدديس ك الوقددت  نفددس

البلدان النامية فحس  وإمنا  يءاد ك البلدان املتقدمة، وإن كان عد ل األمدرا   كد  ك البلددان 
 ،النامية علع  وا جر متناس 

صدابف بفدرو  نقدص املناعددة ك املائدة مدن األشدخاص امل 54 ن قرابدة  ياحدق بقلدكوإذ  
بفددددرو  نقددددص املناعددددة بدددد صم مصددددابون واليديددددد مددددنهم ال علددددم  ددددم إىل عدددداا، ناجددددة البشددددرية 
 البشرية،
املتفاقمددددة الشدددددة للتمييددددز والوصددددم شدددد ال املتيددددددة األإزال حدددداال   وإذ يسدددداو ه القلددددك 

مسدددتوح   دددن مدددن  واليندددل واالعتددددال الددديت تندددال مدددن التمتدددا ندددك كددد  إنسدددان ك التمتدددا بددد علع
الصددحة البدنيددة واليقليددة، وإذ يشددر إىل   يددة قيدداا الدددول باعتمدداد  و تيزيددز القددوانف والسياسددا  

ك  دما  اإلي ال و والوصم والينل واملما سا  اليت تقءا علع ك  ش  ا من  ش ال التمييز 
 ،الرعاية الصحية

بدا متييدز ميدا إم انيدة حصدول اجل اد يالتغ ية الصدحية الشداملة تيدين  دمنب ن  ييرتغوإذ  
لتيزيدددز  دما  الصدددحية األساسدددية الازمدددةاخلدددجمموعدددا   دددددة علدددع الصدددييد الدددوطين مدددن علدددع 

وعلدع  ، مبا ك ذل   دما  الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابيدةالصحة والوقاية والياا والت هي 
الة وذا  النوعية اجليددة، مدا  دمان األساسية امل مونة وامليسو ة الت لفة والفي واللقاحا األدوية 

  مسدددتخدميها لصددديوبا  ماليدددة، مدددا الرتكيدددز بشددد  ا  ددداص علدددع  ن هددد ه اخلددددما  لدددن تُيدددر  
 الفئا  الفقرة والءييفة واملهمشة من الس ان، 

علدددع  ن اإلعمدددال ال امددد  نقدددوق اإلنسدددان وانريدددا  األساسدددية لل ميدددا،  وإذ يُشددددد 
ُيسدهم ك  ،بد علع مسدتوح   دن مدن الصدحة البدنيدة واليقليدة ك ذل  حك ك  فدرد ك التمتدا مبا

ك نفدددس  ،وإذ يُسدددلماجلهدددود الراميدددة إىل تنفيددد   هدددداغ التنميدددة املسدددتدامة ذا  الصدددلة بالصدددحة، 
بددد ن التمييدددز والوصدددم والفسددداد واليندددل واإليددد ال، مدددن بدددف  مدددو    دددرح، تُيدددد اليقبدددا   ،الوقدددت

 الرئيسية القائمة   ا اخلصوص، 
تنفيدد   هددداغ التنميددة املسددتدامة ذا  الصددلة بالصددحة يسدداهم علددع  ن   يءدداد شدددد ي وإذ 

ك فددرد وانريددا  األساسددية لل ميددا، مبددا ك ذلدد  حددك كدد  ك اإلعمددال ال امدد  نقددوق اإلنسددان 
 ،من الصحة البدنية واليقلية  ن مستوح التمتا ب علع 
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علددددع   يددددة تيزيددددز مشددددا كة املددددر ة ا ادفددددة ك عمليددددا  صددددنا القددددرا  وو ددددا  وإذ يُشدددددد 
 سياسا  وبرام  صحية متيددة الق اعا  تراعا نو  اجلنس، قصد تلبية احتياجاهن، 

بءددرو ة قيدداا الدددول، بالتيدداون مددا املنظمددا  الدوليددة واجملتمددا الدددو ، مبددا ك  وإذ يُسددلم 
اخلددداص، بتهيئدددة الظدددروغ املواتيدددة علدددع الصدددييد الدددوطين  ذلددد  املنظمدددا  جدددر ان وميدددة والق دددا 

واإلقليمددا والدددو  لءددمان التمتددا ال امدد  والفيلددا نددك كدد  إنسددان ك  علددع مسددتوح   ددن مددن 
 الصحة البدنية واليقلية،

، مبددا ك ذلدد  مددن  ددال اإلجيدداي بالسددهاا عمدد  جملددس حقددوق اإلنسدان وإذ يُسدلم  يءدداد  
تنفيد   هدداغ الراميدة إىل اجلهود الوطنية واإلقليمية واليامليدة ك م ، آليته االستيرا  الدو ي الشا
 التنمية املستدامة وجاياها، 

بتقريددر املقددر  اخلدداص امليددين نددك كدد  فددرد ك التمتددا بدد علع مسددتوح  ددديط علمدداد  -1 
 ؛ (1)2030  ن من الصحة البدنية واليقلية بش ن   ة التنمية املستدامة لياا 

ول إىل احددرتاا حددك كدد  إنسددان ك التمتددا بدد علع مسددتوح   ددن مددن الددد يدددعو -2 
الصحة البدنية واليقليدة واايدة هد ا اندك وإعمالده، مدا االهتمداا بشد    داص باجملموعدا  الديت 

 ك  و ا  هشة؛ها 
الددددول علدددع اليمددد  مدددن  جددد  التنفيددد  ال امددد  جلميدددا  هدددداغ وجايدددا   دددد  -3 

إعمدددال حدددك كددد  فدددرد ك التمتدددا بددد علع مسدددتوح   دددن مدددن  كاإلسدددهاا التنميدددة املسدددتدامة بغيدددة 
الصددحة البدنيددة واليقليددة، مبددا ك ذلدد  ك ألددة  مددو  األهددداغ التاليددة مددن  هددداغ   ددة التنميددة 

 :(2)2030املستدامة لياا 
حالدددددة وفددددداة  70 فددددض النسدددددبة اليامليدددددة للوفيدددددا  النفاسدددددية إىل  قددددد  مدددددن  :1-3ا دغ 
 ؛2030مولود حا نلول عاا  100 000 ل  

و ددا صايددة لوفيددا  املواليددد واألطفددال دون سددن اخلامسددة الدديت مي ددن  :2-3ا دغ 
أيا البلدان إىل بلوغ هدغ  فض وفيدا  املواليدد بسيا ، 2030تفاديها نلول عاا 
مولددود حددا، و فددض وفيددا  األطفددال  1 000حالددة وفدداة ك كدد   12علددع األقدد  إىل 

 مولود حا؛ 1 000حالة وفاة ك ك   25ع األق  إىل دون سن اخلامسة عل
و ددا صايددة ألوبئددة اإليدددز والسدد  واملا يددا واألمددرا  املدا يددة املهملددة   :3-3ا دغ 

وم افحدددة التهددداي ال بدددد واألمدددرا  املنقولدددة بامليددداه واألمدددرا  امليديدددة األ دددرح نلدددول 
 ؛ 2030 عاا

األمددددرا  جددددر امليديددددة مبقدددددا  عفدددديض الوفيددددا  املب ددددرة الناأددددة عددددن  4-3ا دغ 
 ؛2030الثل  من  ال الوقاية والياا وتيزيز الصحة والسامة اليقليتف نلول عاا 

تيزيددددز الوقايددددة مددددن إسددددالة اسددددتيمال املددددواد،  ددددا يشددددم  تيدددداطا مددددواد  :5-3ا دغ 
 اإلدمان وتناول ال حول علع  و يءر بالصحة، وعاا ذل ؛

__________ 

(1)  A/71/304. 
   .70/1قرا  اجلميية اليامة  (2)
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إلصدددابا  الناأدددة عدددن حدددواد  املدددرو  علدددع  فدددض عددددد الوفيدددا  وا 6-3ا دغ 
 ؛ 2020الصييد الياملا إىل النصل نلول عاا 

 ددددددمان حصددددددول اجلميددددددا علددددددع  دددددددما   عايددددددة الصددددددحة اجلنسددددددية  :7-3ا دغ 
واإلجنابية، مبدا ك ذلد   ددما  وميلومدا  تنظديم األسدرة والتوعيدة اخلاصدة بده، وإدمداا 

 ؛ 2030الوطنية نلول عاا الصحة اإلجنابية ك االسرتاتي يا  وال ام  
حتقيددددك التغ يددددة الصددددحية الشدددداملة، مبددددا ك ذلدددد  انمايددددة مددددن املخدددداطر  :8-3ا دغ 

املاليددددة، وإم انيددددة انصددددول علددددع  دددددما  الرعايددددة الصددددحية األساسددددية اجليدددددة وإم انيددددة 
 حصول اجلميا علع األدوية واللقاحا  األساسية امل مونة اجليدة الفيالة امليسو ة الت لفة؛

انددد بد جددة كبددرة مددن عدددد الوفيددا  واألمددرا  الناأددة عددن التيددر   :9-3ا دغ 
 ؛2030للمواد ال يميائية اخل رة وتلوي  وتلو  ا وال واملال والرتبة نلول عاا 

تيزيددز تنفيدد  اتفاقيددة منظمددة الصددحة اليامليددة اإلطا يددة بشدد ن م افحددة   :-3ا دغ 
 التب  ك أيا البلدان، حس  االقتءال؛

دعددم البحدد  والت ددوير ك جمددال اللقاحددا  واألدويددة للمددرا  امليديددة  ي:-3ا دغ 
وجددر امليديددة الدديت تتيددر   ددا البلدددان الناميددة ك املقدداا األول، وتددوفر إم انيددة انصددول 
علع األدوية واللقاحا  األساسية ب سيا  ميقولة، وفقاد إلعان الدوحدة بشد ن االتفداق 

لة بالت ددا ة مددن حقددوق املل يددة الف ريددة وبالصددحة اليامددة، الدد ي املتيلددك باجلواندد  املتصدد
يؤكد حك البلدان النامية ك االستفادة بال امد  مدن األح داا الدوا دة ك االتفداق املتيلدك 
باجلوانددد  املتصدددلة بالت دددا ة مدددن حقدددوق املل يدددة الف ريدددة املتيلقدددة ب وجددده املروندددة الازمدددة 

 من  ج  إم انية حصول اجلميا علع األدوية؛  نماية الصحة اليامة، وال سيما اليم 
زيددددادة التمويدددد  ك ق ددددا  الصددددحة وتوليددددل القددددوح الياملددددة ك هدددد ا  ا:-3ا دغ 

الق ددا  وت ويرهددا وتددد يبها واسددتبقائها ك البلدددان الناميددة، و اصددة ك  قدد  البلدددان مندددواد 
 والدول اجلز ية الصغرة النامية، زيادة كبرة؛

د ا  أيدددددا البلددددددان، وال سددددديما البلددددددان الناميدددددة، ك جمدددددال تيزيدددددز قددددد د:-3ا دغ 
 اإلن ا  املب ر واند من املخاطر وإدا ة املخاطر الصحية الوطنية والياملية؛

 ددددمان حصددددول اجلميددددا علددددع  دددددما  الصددددحة اجلنسددددية واإلجنابيددددة  :6-5ا دغ 
الددو  للسد ان وعلع انقوق اإلجنابية، علع النحدو املتفدك عليده ك برندام  عمد  املدؤمتر 

  ف والوثائك اخلتامية ملؤمترا  استيرا هما؛يوالتنمية ومنهاا عم  ب
علددددع جيدددد  قوانينهدددا وسياسدددداها و ا سدددداها، مبددددا ك ذلدددد    يءدددداد الدددددول  دددد  -4 

اسدددددرتاتي ياها الراميدددددة إىل تنفيددددد   هدددددداغ التنميدددددة املسدددددتدامة ذا  الصدددددلة بالصدددددحة، متتثددددد  كليددددداد 
اللتزاماها مبوج  قانون حقوق اإلنسدان الددو ، ومراجيدة االلتزامدا  الديت ت دون متييزيدة وإلغا هدا 

 عند اللزوا؛ 
علع تيزيز املشا كة الفيلية وال املة وا ادفدة لل ميدا، وال سديما الدول  ش اي -5 

 ولئ  الد ين هدم ك  و دا  هشدة، ك تصدميم وتنفيد  و صدد القدوانف والسياسدا  والد ام  ذا  
الصلة بالعمال حك ك  فرد ك التمتا ب علع مسدتوح   دن مدن الصدحة البدنيدة واليقليدة، وبتنفيد  
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الصدددلة بالصدددحة، مبدددا ك ذلددد  االسدددرتاتي يا  الراميدددة إىل حتقيدددك   هدددداغ التنميدددة املسدددتدامة ذا 
 التغ ية الصحية الشاملة؛

، عند  صد التقدا احملرز ك تنفي   هداغ التنمية املستدامة  يءاد الدول  يش ا -6 
ذا  الصددلة بالصددحة، علددع اسددتخداا بيانددا  عاليددة اجلددودة وتقدددا ك الوقددت املناسدد  وموثوقددة 

  وندددو  اجلدددنس والسدددن واليدددرق واإلثنيدددة والو دددا كمهددداجر والي دددز واملوقدددا موزعدددة نسددد  الدددد و 
اجلغدددراك وجدددر ذلددد  مدددن اخلصدددائص املميدددزة ذا  الصدددلة بالسدددياقا  الوطنيدددة، وك نفدددس الوقدددت 
احدددددرتاا مبددددداد  حقدددددوق اإلنسدددددان، مبدددددا ك ذلددددد  املشدددددا كة والتحديدددددد الددددد ا  للهويدددددة والشدددددفافية 

 واخلصوصية واملساللة؛
علددع مت ددف املسددتفيدين مددن  دددما  الرعايددة الصددحية  كدد ل دول الدد يشدد ا -7 

ك جمدا  الصدحة وحقدوق اإلنسدان، التثقيدل ، مبدا ك ذلد  مدن  دال امل البدة  دامليرفة حقوقهم 
، مدا الرتكيدز بشد   ك ق دا  الصدحةليداملف لوتوفر التيليم والتدد ي  ك جمدال حقدوق اإلنسدان 

نرة واملستنرة، والسرية، واخلصوصية، وواجد  تدوفر اليداا،  اص علع عدا التمييز، واملوافقة ا
 وتبادل  فء  املما سا    ا اخلصوص؛

اإلبدددداغ عدددن تنفيدددد   هدددداغ التنميددددة املسدددتدامة إىل املنتدددددح  دالدددددول، عنددد يشددد ا -8 
يددد تءددمف تقا يرهددا الوطنيددة ال وعيددة إشددا ا  إىل بُ  ،السياسددا الرفيددا املسددتوح بشدد ن التنميددة املسددتدامة

 لصحة البدنية واليقلية؛من احقوق اإلنسان، وال سيما حك ك  فرد ك التمتا ب علع مستوح   ن 
تشدددد يا علددددع اجملتمددددا الدددددو  إىل املءددددا ك مسدددداعدة البلدددددان الناميددددة  يدددددعو -9 

من الصدحة البدنيدة واليقليدة، مبدا ك   ن اإلعمال ال ام  نك ك  فرد ك التمتا ب علع مستوح 
ل انصول علع األدوية واللقاحا  والتشخيصا  واألجهزة ال بية بشد   ميسدو  ذل  من  ا

وآمدددددن وندددددداجا وذي جدددددودة عاليددددددة؛ وتقدددددددمل الددددددعم املددددددا  والتقددددددين وتدددددد ي  املددددددولفف؛ ونقدددددد  
 اتفددك عليهدددالت نولوجيددا  اآمندددة بيئيدداد بشدددرو  مائمددة، مبدددا ك ذلدد  بشدددرو  ميسددرة وتفا دددلية يُ 

ك نفس الوقت ب ن املسؤولية األوىل عن تيزيز وااية أيدا حقدوق  بش   متبادل، ما االعرتاغ
 اإلنسان تقا علع الدول؛

التزاماهدددا ك جمدددال املسددداعدة اإلمنائيدددة الر يدددة، مبدددا ك الوفدددال بالددددول إىل  يددددعو -10 
ك  0.7نسدبة عصديص ذل  االلتزامدا  الديت تيهدد   دا بلددان متقدمدة عديددة بتحقيدك هددغ 

يت   تفيد  نات  القوما اإلأا  للمساعدة اإلمنائية الر يدة، ودد  البلددان املتقدمدة الداملائة من ال
 جهود ملموسة   ا اخلصوص وفقاد اللتزاماها؛ ذل  بيد إىل ب ل

نظر ك السب  اليديدة للتحقيك ال ام  نك ك  عند الاملقر  اخلاص، و  ش اي -11 
البدنيدة واليقليدة، علدع مواصدلة الرتكيدز علدع بيددد  فدرد ك التمتدا بد علع مسدتوح   دن مدن الصدحة

حقددوق اإلنسددان الدد ي مي ددن  ن يسدداهم ك التنفيدد  الفيلددا ألهددداغ وجايددا  التنميددة املسددتدامة 
 ذا  الصلة بالصحة؛

املقدددر  اخلددداص علدددع مواصدددلة إسددددال املشدددو ة للددددول واملنظمدددا   يشددد ا  يءددداد  -12 
ة بشد ن حاخلاص وجدر ذلد  مدن اجلهدا  صداحبة املصدل ان ومية الدولية واجملتما املدين والق ا 

املما سدا  الفيالددة واملسددتدامة الحددرتاا حدك كدد  فددرد ك التمتددا بد علع مسددتوح   ددن مددن الصددحة 
، 2030تنفيد    دة التنميدة املسدتدامة ليداا سدياق البدنية واليقلية وااية ه ا انك وإعمالده، ك 
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ة ذا  الصلة والتظاهرا  الرئيسية ك ه ا اخلصوص، مبا ك واملتابية واملشا كة ك املنتديا  الدولي
 ذل  الدو ا  السنوية جلميية الصحة الياملية ودو ا  املنتدح السياسا الرفيا املستوح؛

إىل مفو  األمم املتحدة السداما نقدوق اإلنسدان إعدداد تقريدر ييدر   ي ل  -13 
يليدددف ألهددداغ التنميدددة املسدددتدامة ذا  مسددا ا  إطدددا  انددك ك الصدددحة ك التنفيددد  واإلجندداز الف

الصلة بالصحة، وحتديد  فءد  املما سدا  والتحدديا  واليقبدا ، وتقددمل هد ا التقريدر إىل جملدس 
 حقوق اإلنسان ك دو ته الثامنة والثاثف؛

املفدددو  السددداما، لددددح إعدددداد التقريدددر املددد كو   عددداه، علدددع استشددددا ة  يشددد ا -14 
ظرهدددا بيدددف االعتبدددا  وكددد ل  آ ال ووجهدددا  نظدددر أيدددا اجلهدددا  الددددول األعءدددال و  ددد  وجهدددا  ن

صدداحبة املصددلحة، مبددا ك ذلدد  هيئددا  األمددم املتحدددة ووكاالهددا وصددناديقها وبراجمهددا ذا  الصددلة، 
وهيئددددا  املياهدددددا ، وامل لفددددف بواليددددا  ك إطددددا  اإلجددددرالا  الصددددحة اليامليددددة سدددديما منظمددددة  وال

 ءاد عن عملها بش ن ه ه املس لة؛اإلنسان واجملتما املدين، فقوق الوطنية نؤسسا  املاخلاصة، و 
إىل الدددددول وأيددددا اجلهددددا  صدددداحبة املصددددلحة ذا  الصددددلة، مبددددا فيهددددا  ي لدددد  -15 

وامل لفدف  ،هيئا  األمم املتحددة ووكاالهدا وصدناديقها وبراجمهدا ذا  الصدلة، وهيئدا  املياهددا 
قددددوق اإلنسددددان واجملتمددددا املدددددين، الوطنيددددة نؤسسددددا  املبواليددددا  ك إطددددا  اإلجددددرالا  اخلاصددددة و 

 املسا ة ك تقرير املفو  الساما. 
    


