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 -6/44القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني ابجلذام وأفراد أسرهم
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،
وإذ يسرتشددد أي ددا ابإلعد ن الملدداملو قددوق اإلنسددان ،وإذ يشددإ إا الوددكود الدوليد قددوق
اإلنسددان ذاا الو ددل  ،مبددا يف ذل ددل الملا ددد الدددوحل اق ددات اب ق ددوق اماتوددادي وامجتماعي د والثقا ي د ،
والملاددد الدددوحل اقددات اب قددوق املدني د والسياسددي  ،وااقااي د حقددوق األشدداات ذو ،اإلعاا د  ،وااقااي د
الق دا علددي يددا أشدكال التمييددز ،ددد املدرأة ،وااقاايد حقددوق الاقددل ،واماقاايد الدوليد للق ددا علددي
يا أشكال التمييز الملنور،،
وإذ يرحب بململ املقرر(ة) اقات(ة) اململين(ة) ابلق ا علي التمييز ،د األشاات املوابني
ابجلذام وأ راد أسرهم وحييط علما بتقاريره(ا) املقدم إا جملدس حقدوق اإلنسدان( )1وابلتوصدياا املقدمد
يف هذه التقارير،
وإذ يشإ إا ارار ،جملس حقوق اإلنسان  1/5بشأن بندا مسسسداا جملدس حقدوق اإلنسدان
و 2/5بش د ددأن مدوند د د اواع د ددد الس د ددلود للمكلق د ددني ب د ددوم ا يف إ د ددار اإلجد د درا اا اقاصد د د للم لد د ددس،
املد ددسر ْني  18حزيران/يونيد دده  ،2007وإذ يشد دددد علد ددي ا،د ددا ل املكلد ددب(ة) ابلوميد د بواجبااد دده(ا) بقد ددا
للقرارين املذكورين ومر قياما،
وإذ يشد د ددإ أي د د ددا إا ارارااد د دده  13/8املد د ددسر  18حزيران/يونيد د دده  ،2008و 7/12املد د ددسر  1اش د د درين
األول/أكتوبر  ،2009و 10/15املسر  30أيلول/سبتمرب  ،2010و 5/29املسر  2متوز/يوليده  ،2015و9/35
املسر  22حزيران/يونيه  ،2017وارار اجلمملي الملام  215/65املسر  21كانون األول/ديسمرب ،2010
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وإذ يشدإ كددذلل إا أن يددا حقدوق اإلنسددان وا ددر ا األساسددي عامليد وغددإ اابلد للت زئد
ومرتابا ومتشابك ،
وإذ يشإ إا امسرتااي ي الملاملي ملنظم الوح الملاملي ملكا ح اجلذام للقرتة ،2020-2016
وإذ يشا ر التالا املشرتد إا اإلسرال حنو عامل ٍال من اجلذام،
وإذ يشددإ أي ددا إا أن اجلددذام اابددل للشددقا وأن حقددوق اإلنسددان للموددابني ابجلددذام نكددن أن
حتظي حبماي أ ل بتقدمي المل ج يف املراحل املبكرة ،مما نكن أن ننا اإلعاا ،
وإذ يساوره ابلغ القلق ألن األشاات املوابني ابجلذام وأ راد أسرهم يف أحنا خمتلق من الملامل
واجا دوا وم يزالددون يواجاددون عقبدداا حتددول دون مشدداركتام كأع ددا متسدداوين يف اجملتمددا ،مبددا يف ذلددل
الملزل والتمييز وانتااكاا وجتاوزاا حقوق اإلنسان اقاص هبم ،مما جيمللام يف حال ،ملب ،وإذ يدرد
أن هناد حاج إا مزيد من امهتمام للتود ،هلذه التحد ا،
وإذ يسكددد مددن جديددد أن األشدداات املوددابني ابجلددذام وأ دراد أسددرهم ينبمددو أن يلملدداملوا مملاملد
كرند وأن مددن حقاددم التمتددا حبقددوق اإلنسددان وا ددر ا األساسددي كا د مبوجددب القددانون الملددريف الدددوحل
واماقااياا ذاا الول والدسااإ والقوانني الو ني ،
وإذ يسلم أبن األشاات املوابني ابجلذام وأ راد أسرهم ما زالوا يواجاون أشكام متملددة من
التحيز والتمييز النا عن اململلوماا امل لل عن املرض وسو امه يف يا أحنا الملامل،
وإذ يسددلم أي ددا اب اج د إا اهتم ددام ددات ملكا ح د
املوابني ابجلذام وأ راد أسرهم،

يددا أش ددكال التمييددز ،ددد األش دداات

وإذ ي ا يف اعتباره ا اج إا اكثيدب اجلادود الراميد إا الق دا علدي يدا أشدكال التحيدز
والتمييددز ،ددد األشدداات املوددابني ابجللدذام وأ دراد أسددرهم واملزيددز السياسدداا الدديف ايس در اندددماجام ،يف
يا أحنا الملامل.
وإذ يشدد علدي أييد انقيدذ املبدادمل واملبدادمل التوجيايد للق دا علدي التمييدز ،دد األشداات
املود ددابني ابجلد ددذام وأ د دراد أسد ددرهم ،الد دديف اد دددمتاا الل ند د امستشد دداري يف عد ددام  ،)2(2010والد دديف لشد د مل
ا كومدداا ،وهيتدداا األمددم املتحدددة ووكامصددا املتاوود وصددناديقاا وبراجماددا ذاا الوددل  ،واملنظمدداا
ا كومي الدوليد األ در  ،واملسسسداا الو نيد قدوق اإلنسدان علدي إي ئادا امعتبدار الواجدب يف ادرار
اجمللس  10/15وارار اجلمملي الملام ،215/65
وإذ يشد د د إ إا التقري د د ددر النا د د ددائو لل ن د د د امستش د د دداري  ،املق د د دددم عم د د د بق د د درار جمل د د ددس حق د د ددوق
اإلنسان  ،5/29والتوصياا الواردة يه(،)3
يرحددب بملمددل املقددرر(ة) اقددات(ة) اململددين(ة) ابلق ددا علددي التمييددز ،ددد األشدداات
-1
املوابني ابجلذام وأ راد أسرهم؛
يقرر متديد ومي املقرر(ة) اقات(ة) اململين(ة) ابلق ا علي التمييز ،د األشاات
-2
املوابني ابجلذام وأ راد أسرهم ملدة ث ث سنواا يتوا(اتوا) هلا املاام التالي :
متابملد مددا حتددرزه الدددول مددن اقدددم ومددا اتاددذه مددن ادددابإ يمددا يتمللددق بتنقيددذ املبددادمل
(أ)
واملبادمل التوجياي للق ا علي التمييز ،د األشاات املوابني ابجللذام وأ راد أسرهم انقيدذا ملدام مدن

__________

()2
()3
2

 ،A/HRC/15/30املر ق.
.A/HRC/35/38
GE.20-09797

A/HRC/RES/44/6

أجل إعمال متتا هسم األشاات وأ راد أسرهم حبقواام اإلنساني يف منا ق الملامل كا  ،واقدمي اقارير
عن هذا التقدم وهذه التدابإ ،واقدمي اوصياا إا جملس حقوق اإلنسان يف هذا الودد؛
(ب) ال ددد ول يف ح دوار واش دداور م ددا ال دددول واجلا دداا اململني د األ ددر ص دداحب املو ددلح ،
مب ددا يا ددا هيت دداا األم ددم املتح دددة ووكامص ددا املتاوو د وص ددناديقاا وبراجما ددا ،وم س دديما منظم د الو ددح
الملاملي  ،واملنظماا ا كومي الدولي األ ر  ،واآللياا اإلاليمي قوق اإلنسدان ،واملسسسداا الو نيد
ق د ددوق اإلنس د ددان ،واملنظم د دداا غ د ددإ ا كومي د د لتحدي د ددد املمارس د دداا اجلي د دددة املتو د ددل عم د ددال حق د ددوق
األشدداات املوددابني ابجلدلذام وأ دراد أسددرهم ،ومبشدداركتام علددي ادددم املسدداواة مددا غددإهم مددن أ دراد اجملتمددا
بمي حتقيق عامل ٍال من اجللذام ،ولتبادل هذه املمارساا واش يملاا؛
(ج) إذكددا الددوعو حبقددوق األشدداات املود ابني ابجللدذام وأ دراد أسددرهم ومكا ح د مظدداهر
الوصم والتحيز والتمييز واملمارساا واململتقداا التقليدي ال ارة اليف حتول دون متدتملام حبقدوق اإلنسدان
وا ر ا األساسي ومشاركتام يف اجملتما علي ادم املساواة ما غإهم؛

مواصدل اقدددمي اقددارير سدنوي إا جملددس حقددوق اإلنسدان ،واقدددمي اقددارير إا اجلممليد
(د)
الملام أي ا ،بد ا من دورصا السادس والسبملني؛
يايددب جبميددا الدددول أن اتملدداون مددا املقددرر(ة) اقددات(ة) يف ام،ددا ل بوميتدده(ا)،
-3
با ددرق منا ددا اق دددمي ي ددا اململلوم دداا املالوب د  ،كم ددا ياي ددب هب ددا أن انظ ددر جبدي د يف امس ددت اب لالب دداا
املقرر(ة) اقات (ة) لز رة بلداهنا ،وأن انظر يف انقيذ التوصياا املقدم يف اقارير املكلب(ة) ابلومي ؛
يش ا يا اجلاداا صداحب املودلح ذاا الودل  ،مبدا يادا هيتداا األمدم املتحددة
-4
ووكامصد ددا املتاوود د وبراجماد ددا وصد ددناديقاا ،واملنظمد دداا الدوليد د األ د ددر  ،واآلليد دداا اإلاليميد د قد ددوق
اإلنسدان ،واملسسسداا الو نيد قدوق اإلنسدان ،واملنظمداا غدإ ا كوميد علدي التملداون املداو مدا مدا
املقرر(ة) اقات(ة) لتمكينه(ا) من إجناز الومي ؛
يالب إا األمني الملام ومقو ،األمم املتحددة السدامي قدوق اإلنسدان أن يقددما إا
-5
املقرر(ة) اقات(ة) كل ما يلزمه(ا) من موارد بشري واقني ومالي ل ،ا ل ابلومي علي حنو ملال؛
يشد ا املقو،د السددامي واملقددرر(ة) اقددات(ة) علددي مواصددل املشدداوراا مددا خمتلددب
-6
أصحاب املولح  ،ابلتملاون ما الدول وما املنظماا الدولي ذاا الول  ،مثل منظم الوح الملاملي ،
واملنظماا غإ ا كومي اململني  ،هبدف الق دا علدي التمييدز املتودل ابجلدذام ،بسدبل منادا نشدر املبدادمل
واملب ددادمل التوجياي د عل د ي نا دداق واس ددا واملمي ددق اما ددا ب ددني ال دددول و ي ددا أص ددحاب املو ددلح اململني ددني
اآل رين ،مبشارك جمدي من املوابني ابجلذام وأ راد أسرهم؛
يش ا الدول و يا أصحاب املولح اململنيني ،مبا يف ذلل هيتاا األمدم املتحددة،
-7
ووكامصا املتاوو وصناديقاا وبراجماا ،مثل منظم الوح الملاملي  ،واإلجرا اا اقاصد  ،واملنظمداا
الدولي األ ر  ،واآللياا اإلاليمي قوق اإلنسدان ،واملسسسداا الو نيد قدوق اإلنسدان ،واملنظمداا
غإ ا كومي  ،علي املشارك يف املشاوراا؛
-8

يقرر إبقا املسأل ايد نظره.

اجللس
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