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قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  22حزيران/يونيه 2017
 -9/35القض اااى عل ااز التميي ااز م ااد اال ااخاو المد ااا ي الجا ا ا و فا ارا
سرهم
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،
وإذ يسرتش ددد أي ددا ب دداإلعلن ال ددامل حق ددوق اإلنس ددان ،ويش ددر إىل الص ددكود الدولي د د
حقددوق اإلنسددان ،ذاص الصددل  ،مبددا هي ددا ال ددد الدددوا اتدداي بدداحقوق اة تصددادي واةجتماعي د
والثقاهي د  ،وال ددد الدددوا اتدداي بدداحقوق املدني د والسياةددي  ،واشخا ي د حقددوق األش د اي ذو
اإلعا  ،واشخا ي الق اء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،واشخا ي حقوق الطخل،
وإذ يشر إىل راريه  1/5بشأن بناء مؤةساص جملدس حقدوق اإلنسدان و 2/5بشدأن مدوند
واعد ددد ةد ددلود املكلخد ددن بوةيد دداص يف إطد ددار اإلج د دراءاص اتاص د د للمجلد ددس ،املد ددؤر ن  18حزي د دران/
يونيه  ،2007ويش ّدد على أن يؤد املكلف بالوةي واجباشه وهقا هلذين القرارين ومرهقي ما،
وإذ يش ددر أي ددا إىل راراش دده  13/8امل ددؤر  18حزيران/يوني دده  ،2008و 7/12امل ددؤر 1
شش د درين األول/أرتد ددوبر  ،2009و 10/15املد ددؤر  30أيلول/ةد ددبتم  ،2010و 5/29املد ددؤر 2
متوز/يوليه  ،2015وإىل رار اجلم ي ال ام  215/65املؤر  21رانون األول/ديسم ،2010
وإذ يشددر رددذل إىل الطددابع ال ددامل جلميددع حقددوق اإلنسددان واحريدداص األةاةددي وإىل
عدم ابليت ا للتجزئ وإىل شرابط ا وششابك ا،
وإذ يرحب باةةرتاشيجي ال املي ملكاهح اجلذام للخرتة  ،2020-2016الد اعتمدد ا
منظم الصح ال املي  ،وإذ يشاطره التطلّع املشرتد إىل اإلةراع حنو حتقيق عامل ٍال من اجلُذام،
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وإذ يش ددر إىل أن اجلُ ددذام م ددرش اك ددن الش ددخاء من دده وأن دده اك ددن حتس ددن ايد د حق ددوق
اإلنسددان اتاص د باألشد اي املصددابن بدده عددن طريددق شددوهر ال ددله هلددم يف مراحلدده املبكددرة ،و ددو
ما د انع إصابت م بإعا ،
وإذ يسدداوره بددالل القلددق ألن األش د اي املصددابن باجلُددذام وأه دراد أةددر م يف ش د أحندداء
ال ددامل واج د دوا وم ددا زال د دوا يواج ددون عوائ ددق حت ددول دون مش دداررت م يف ا تم ددع بوص ددخ م أع دداء
متساوين مع غر م ،ششمل ال زل والتمييز وانت اد حقو م اإلنساني والت ّد علي ا ،وإذ يددرد
ضرورة إيلء مزيد من اة تمام ملواج ذه التحدياص،
وإذ يؤردد جمددددا أن املصدابن باجلددذام وأهدراد أةدر م ،مبددن هددي م النسداء واألطخددال ،ينبغد
م دداملت م بكرام د وأهنددم يسددتحقون التمتددع جبميددع حقددوق اإلنسددان واحريدداص األةاةددي مبوجددب
القانون الدوا ال ريف واةشخا ياص والدةاشر والقوانن الوطني ذاص الصل ،
وإذ ي ددرت ب ددأن املص ددابن باجل ددذام وأه دراد أةددر م ة يزال ددون يواج ددون أش ددكاة مت ددددة م ددن
التحامل والتمييز النامجن عن الت ليل وةوء الخ م السائدين بشأن ذا املرش يف ةائر أحناء ال امل،
وإذ ي رت أي ا بأن مث حاج إىل ا تمام اي للتصد جلميدع أشدكال التمييدز ضدد
املصابن باجلذام وأهراد أةر م،
وإذ ي ع يف اعتباره ضرورة شكثيف اجل ود للق اء على مجيع أشكال التحامدل والتمييدز
شيسدر انددماج م
ضد األش اي املصابن باجلُذام وأهراد أةر م وش زيز وششدجيع السياةداص الد ّ
يف ا تمع ،ع أحناء ال امل،
وإذ يشد ددّد عل ددى أ يد د شنخي ددذ املب ددادمل واملب ددادمل التوجي يد د للق دداء عل ددى التميي ددز ض ددد
األشد اي املصددابن باجلُددذام وأهدراد أةددر م ،الد دددمت ا اللجند اةةتشدداري يف عددام ،)1(2010
دجع درار ا لددس  10/15و درار اجلم ي د ال ام د  215/65احكومدداص ،و يتدداص األمددم
وال د شد ّ
املتح دددة ووراة ددا املت صصد د وص ددناديق ا وبراجم ددا ذاص الص ددل  ،واملنظم دداص احكوميد د الدوليد د
األ رى ،واملؤةساص الوطني حقوق اإلنسان ،على إيلء اةعتبار الواجب هلا،
وإذ يرحّ د دب بتقري د ددر اللجن د د اةةتش د دداري اتت د ددام املق د دددم عم د ددل بق د درار جمل د ددس حق د ددوق
اإلنسان  5/29والتوصياص الواردة هيه(،)2
 -1يقددرر ش يددن مقد ّدرر دداي ملدددة تددلع ةددنواص يُ ددا بالق دداء علددى التمييددز ضددد
األش اي املصابن باجلُذام وأهراد أةر م ،ويكلَّف بالوةي التالي :

متاب د مددا حتددرزه الدددول مددن شقدددم ومددا شت ددذه مددن شدددابر هيمددا يت لددق بتنخيددذ
(أ)
()1
املبادمل واملبادمل التوجي ي للق اء على التمييز ضد األش اي املصابن باجلُذام وأهراد أةدر م
شنخيذا ه اة من أجدل إعمدال متتدع دؤةء األشد اي وأهدراد أةدر م اقدو م اإلنسداني يف منداطق
ال ددامل راه د  ،وشقدددت شقددارير عددن ددذا التقدددم و ددذه التدددابر ،وشقدددت شوصددياص إىل جملددس حقددوق
اإلنسان يف ذا الصدد؛
__________

()1
()2
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(ب) الددد ول يف اح دوار والتش داور مددع الدددول وغر ددا مددن أصددحاب املصددلح امل نيددن،
مبدا هي دا يتداص األمدم املتحددة ووراة دا املت صصد وصدناديق ا وبراجم دا ،وة ةديما منظمد الصدح
ال املي د  ،واملنظمدداص احكومي د الدولي د األ ددرى ،وايليدداص اإل ليمي د حقددوق اإلنسددان ،واملؤةسدداص
الوطني د حقددوق اإلنسددان ،واملنظمدداص غددر احكومي د  ،لتحديددد املمارةدداص اجليدددة املتصددل بإعمددال
حقددوق األشد اي املصددابن باجلُددذام وأهدراد أةددر م ،ومبشدداررت م علددى دددم املسدداواة مددع غددر م مددن
أهراد ا تمع بغي حتقيق عامل ٍال من اجلُذام ،ولتبادل ذه املمارةاص وشروجي ا؛

(ه) إذراء الوع اقوق األش اي املصابن باجلُذام وأهراد أةر م ومكاهح أوجه
الوصددم والتحامددل واملمارةدداص وامل تقددداص التقليدي د ال ددارة احائل د دون متددت م اقددوق اإلنسددان
واحرياص األةاةي ومشاررت م يف ا تمع على دم املساواة مع غر م؛
(د)

شقدت شقرير ةنو إىل جملس حقوق اإلنسان ،اعتبارا من دورشه الثامن والثلتن؛

 -2ي يدب جبميدع الددول أن شت داون مدع املقدرر اتداي يف اةضدطلع الدذه الوةيد ،
بسددبل من ددا شقدددت مجيددع امل لومدداص املطلوب د  ،وإيددلء اعتبددار ج د ّد للددرد باإلجيدداب علددى طلبدداص
املقرر اتاي زيارة بلداهنا ،والنظر يف شنخيذ التوصياص املقدم يف شقارير املكلَّف بالوةي ؛
 -3يشدجّع مجيدع اجل داص امل نيد صداحب املصدلح  ،مبدا هي دا يتداص األمدم املتحددة
ووراة ا املت صص وصناديق ا وبراجم ا ،واملنظماص الدولي األ رى ،وايلياص اإل ليميد حقدوق
اإلنسان ،واملؤةساص الوطنيد حقدوق اإلنسدان ،واملنظمداص غدر احكوميد  ،علدى الت داون الكامدل
مع املقرر اتاي لتمكينه من الوهاء بوةيته؛
 -4يطلب إىل األمن ال ام ومخوش األمم املتحددة السدام حقدوق اإلنسدان شزويدد
املقرر اتاي جبميع املوارد البشري والتقني واملالي اللزم ليخ بوةيته بخ الي ؛
 -5يش ددجّع املخ ددوش الس ددام واملق ددرر ات دداي عل ددى أن ينظم ددا يف مواعي ددد وأم ددارن
مناة ددب  ،بالت دداون م ددع ال دددول واملنظم دداص الدولي د امل ني د  ،رمنظم د الص ددح ال الي د  ،ه ددل ع ددن
املنظماص غر احكومي امل ني  ،حلقداص دراةدي عدن التمييدز املتصدل باإلصداب باجلدذام ،مدن أجدل
نشر املبادمل واملبادمل التوجي ي للق اء عليه على نطداق واةدع وش ميدق ه م دا بدن الددول ومجيدع
اجل دداص امل ني د األ ددرى صدداحب املصددلح  ،مبددا ي ددمن مشددارر األش د اي املصددابن باجلددذام يف
ذه احلقاص مشارر أةاةي ؛
 -6يشددجّع الدددول ومجيددع اجل دداص امل نيد صدداحب املصددلح  ،مبددا هي ددا يتدداص األمددم
املتحدة ووراة ا املت صص وصناديق ا وبراجم ا ،رمنظم الصح ال املي  ،واإلجراءاص اتاصد ،
واملنظمدداص الدولي د األ ددرى ،وايليدداص اإل ليمي د حقددوق اإلنسددان ،واملؤةسدداص الوطني د حقددوق
اإلنسان ،واملنظماص غر احكومي  ،على املشارر بنشاط يف احلقاص الدراةي ؛
-7

يقرر إبقاء املسأل يد النظر.

[اعتُمد دون شصويت].
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