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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

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

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

           بوليفيـا   ،* البوسـنة اهلرسـك    ، الربازيـل  ،* آيـسلندا  ، أوروغواي ،* أرمينيا ،األرجنتني    
 ،* صـربيا  ، شـيلي  ، سويسرا ،* اجلبل األسود  ، تايلند ،* بريو ،)* املتعددة القوميات  -دولة  (

 ،* الكونغـو  ،*ومبيـا  كول ،* كوستاريكا ، كوبا ،)* البوليفارية -مجهورية  ( فرتويال   ،غواتيماال
: املتحدة األمريكيـة   الواليات،* هندوراس ،* نيكاراغوا ،* موزامبيق ، املكسيك ،*ليختنشتاين
  مشروع قرار

  ١٦.../  
محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشري ومتالزمـة نقـص    

  )اإليدز(املناعة املكتسب 
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢ املؤرخ   ١٢/٢٧ حقوق اإلنسان     إىل قرار جملس   إذ يشري   

وقرارات جلنة حقوق اإلنسان ذات الصلة واإلعالن السياسي بـشأن فـريوس نقـص املناعـة                
  ،اإليدز/البشري وإعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة اإليدز/البشري

 اإليـدز /البشريملناعة   إىل املبادئ التوجيهية املتعلقة بفريوس نقص ا       أيضاًوإذ يشري     
املرفقة بقـرار جلنـة حقـوق    ") املبادئ التوجيهية "  يشار إليها فيما يلي ب    (وحقوق اإلنسان   

 اليت تقدم توجيهات لضمان احترام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا يف ١٩٩٧/٣٣اإلنسان 
  سياق فريوس نقص املناعة البشري،

__________ 

  . يف جملس حقوق اإلنسانضوعدول غري   *  
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، على النحو   ٢٠١١ي سُيجرى يف عام      على أمهية االستعراض الشامل الذ     وإذ يؤكد   
، ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦٥/١٨٠الذي طلبته اجلمعية العامة يف قرارها       

، اإليـدز /البـشري والذي يصادف مرور ثالثة عقود منذ ظهور وباء فريوس نقص املناعـة   
وأهدافـه   اإليـدز /البشريواالستعراض العشري إلعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة         

والقابلة للقياس، واالستعراض اخلماسي لإلعالن السياسي بشأن فريوس        اً  وغاياته احملددة زمني  
 اخلـدمات الـشاملة للوقايـة       استفادة اجلميع من   هبدف حتقيق    اإليدز/البشرينقص املناعة   

 ،٢٠١٠والعالج والرعاية والدعم املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري حبلول 

 ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠ املؤرخ   ١٥/٢٢ قرار جملس حقوق اإلنسان       إىل وإذ يشري   
  بشأن حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه؛

 ماليني مصاب بفريوس نقص املناعـة البـشري يف   ١٠ أن حوايل    يالحظ بقلق وإذ    
احلصول علـى العـالج املـضاد        إىل إمكانية    يفتقرونالبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل     

للفريوسات العكوسة، وخباصة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وأن ما يقـدر مبليـون              
 سبيالً إىل العـالج مـن اآلالم املتوسـطة إىل           ونمصاب باإليدز يف مرحلته النهائية ال جيد      

من األمخاج  الشديدة، وأن العديد من األشخاص احملتاجني ال يتلقون العالج من السل وغريه             
  الناهزة املتصلة بفريوس نقص املناعة البشري، 

 إىل أن احلصول على األدوية هو أحد العناصر األساسية للتوصل تـدرجيياً             وإذ يشري   
 ميكـن  والعقليةإىل اإلعمال الكامل حلق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية        

 سـيما  الميع، بدون متييز، إىل األدوية، و     ، وأنه من مسؤولية الدول ضمان وصول اجل       بلوغه
 األدوية األساسية اليت ينبغي أن تكون بأسعار معقولة ومأمونة وفعالة وذات نوعية جيدة،

اتفـاق منظمـة   املـشمولة ب األحكام  استخدام جممل    احلق يف    يؤكد من جديد  وإذ    
إعالن الدوحة بو، لفكريةالتجارة العاملية اخلاص باجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية ا    

 ٣٠املـؤرخ   قرار اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية       وباملتعلق هبذا االتفاق وبالصحة العامة،      
إمتام إجراءات القبـول   من إعالن الدوحة، وعند ٦ بشأن تنفيذ الفقرة   ٢٠٠٣أغسطس  /آب

س العام ملنظمة التجـارة      من االتفاق بالصيغة اليت اقترحها اجملل      ٣١تعديالت املادة   ب ،الرمسية
تنص على إجـراءات مرنـة      ، واليت   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٦العاملية يف قراره املؤرخ     
شجع على  إذ ي  لتعزيز إمكانية حصول اجلميع على األدوية، و       سيما الحلماية الصحة العامة، و   

 مـن   ٣١ املادة   إىل قبول تعديالت  ويدعو  تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية يف هذا الصدد،         
  واسع ويف الوقت املطلوب، على نطاق االتفاق 
 إىل االستراتيجية العاملية وخطة العمل بشأن الـصحة العامـة واالبتكـار        وإذ ُيشري   

  ، ٢٠٠٨مايو / أيار٢٤وامللكية الفكرية، اللتني اعتمدهتما مجعية الصحة العاملية يف 



A/HRC/16/L.22 

3 GE.11-12097 

حتقيـق  من أجل   هود بقدر كبري     احلاجة امللحة إىل مضاعفة اجل     يؤكد من جديد  وإذ    
  الربامج الشاملة للوقاية والعالج والرعاية والدعم، استفادة اجلميع من 

 املتعلق بالرعاية الصحية األولية،     ١٢-٦٢إىل قراري مجعية الصحة العاملية      وإذ يشري     
  املتعلق باحلد من التفاوت الصحي عن طريق اختـاذ         ١٤-٦٢مبا فيها تعزيز النظم الصحية، و     

  ،٢٠٠٩مايو / أيار٢٢إجراءات تتعلق باحملددات االجتماعية للصحة املؤرخ 
من اً   من أن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري تزيد كثري         يعرب عن بالغ قلقه   وإذ    

خطر حصول الوفيات واألمراض النفاسية ومن أن املضاعفات املتصلة مبرض اإليدز تـشكل             
  اسية يف البلدان اليت ترتفع فيها نسبة انتشار الفريوس،أحد األسباب الرئيسية للوفيات النف

 سنة قد يتَّمهم اإليدز     ١٨ مليون طفل دون سن      ١٦ أن أكثر من     بقلق وإذ يالحظ   
   مليون من هؤالء األطفال يعيشون يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،١٤,٨وأن حوايل 

يف مبعدالت عاليـة    بشري   من استمرار تفشي فريوس نقص املناعة ال       وإذ يساوره القلق    
صفوف الفئات السكانية الرئيسية املعرضة للخطر بصورة أكرب، على النحو احملدد يف استراتيجية             

، يف اإلشارة املرجعيـة     اإليدز/البشريبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة         
من ضرورة ضمان الوصـول دون      ، و ")الفئات السكانية الرئيسية    "  يشار إليها فيما يلي ب     (٤١

  .قيود إىل خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري
 من احلاالت ذات األشكال املتعددة أو املتفاقمـة للتمييـز           وإذ يساوره القلق أيضاً     

ـ التمتع حبقوق اإلنسان وميكـن أن       يف  ؤثر  اليت ت والوصم والعنف واالعتداءات،     ؤدي إىل  ت
 أو الذين يفتـرض أهنـم   اإليدز/البشرياستهداف خاص لفئة املصابني بفريوس نقص املناعة        

مصابون به أو املتأثرون به وأفراد الفئات السكانية الرئيسية، وكذا زيادة اهلشاشة إزاء فريوس              
إىل ترمـي  تـدابري  لـربامج أو  نقص املناعة البشري، وإذ يشري أيضاً إىل أمهية اعتماد الدول  

 سـيما  ال، و أو تعزيز الربامج والتدابري القائمة     القضاء على التمييز املتعدد األشكال أو املتفاقم      
   التصدي هلذه الظواهر؛ انني اجلنائية أو املدنية من أجلمن خالل اعتماد أو تعزيز القو

 من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        ٦ من جديد أمهية حتقيق اهلدف رقم        وإذ يؤكد   
، وإذ يشري إىل    ) واملالريا وغريمها من األمراض    اإليدز/البشري فريوس نقص املناعة     مكافحة(

فريوس نقص املناعة   جتعل الناس أكثر عرضة ل    أن الفقر وانعدام املساواة وانعدام األمن الغذائي        
البشري، إذ تزيد من خماطر إصابة السكان يف كل املناطق، ويف الوقت نفسه تقوض الظروف               

  .الوباءباالقتصادية للمصابني بالفريوس أو املتأثرين  -االجتماعية 
 إىل أن وصم األشخاص والتمييز ضدهم على أساس إصابتهم بفريوس نقص            وإذ ُيشري   

املناعة البشري عقبتان كبريتان تعترضان التصدي الفعال للفريوس، وأن التمييز علـى أسـاس              
علية أم مفترضة، هو متييـز حمظـور        الوضع من حيث اإلصابة بالفريوس، سواء أكانت إصابة ف        

املُـشار  " أو أي وضع آخر   "مبوجب املعايري الدولية القائمة يف جمال حقوق اإلنسان، وأن عبارة           



A/HRC/16/L.22 

GE.11-12097 4 

إليها يف األحكام املتعلقة بعدم التمييز الواردة يف النصوص الدولية حلقـوق اإلنـسان ينبغـي                
  ، اإليدز/البشريقص املناعة تفسريها على أهنا تشمل الوضع الصحي، مبا يف ذلك فريوس ن

، بالنظر إىل تزايد التحـديات الـيت ميثلـها فـريوس نقـص املناعـة                وإذ يؤكد   
، مبا يف ذلك االجتاهات الظاهرة حنو سن قوانني جنائية وغريها من القـوانني              اإليدز/البشري

 املناعة  اليت هلا أثر عكسي على جهود الوقاية والعالج والرعاية والدعم املتعلقة بفريوس نقص            
البشري، واالستمرار يف تطبيق قيود خاصة بدخول املصابني بالفريوس ومكوثهم وإقامتـهم،            
على ضرورة تكثيف اجلهود من أجل ضمان تعميم احترام ومراعاة حقوق اإلنسان واحلريات             

احلد من اهلشاشة إزاء الفريوس، ومنع التمييز والوصم املتصلني بفريوس       بغية  األساسية للجميع   
   واحلد من أثر اإليدز،اإليدز/البشريص املناعة نق

 ٥٤/٢ و٢٠٠٩مارس / آذار١٣ املؤرخ ٥٣/٢ إىل قراري جلنة وضع املرأة وإذ يشري  
  ،٢٠١٠مارس / آذار١٢املؤرخ 

 من جديد الرؤية اهلادفة إىل ختفيض اإلصابات اجلديدة والوفيات املتـصلة      وإذ يؤكد   
املكرسة يف استراتيجية برنامج األمم املتحـدة       و ،تمييزباإليدز إىل صفر والقضاء التام على ال      

  ،٢٠١٥-٢٠١١ للفترة اإليدز/البشرياملشترك املعين بفريوس نقص املناعة 
خـدمات  احلصول على    املتعلق بتعميم    ٥٣/٩ إىل قراري جلنة املخدرات      وإذ يشري   

ين بفريوس نقص املناعة    الوقاية والعالج والرعاية والدعم ملتعاطي املخدرات املصابني أو املتأثر        
 املتعلق بتعزيز توافر العقـاقري املـشروعة        ٢٠١٠مارس  / آذار ١٢ املؤرخ   ٥٣/٤البشري، و 

اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبية والعلمية مع العمل يف الوقت نفسه             
  على منع تسريبها وتعاطيها،

دولية املتعلقـة بفـريوس نقـص        اعتماد توصية منظمة العمل ال     بتقدير  يالحظ وإذ  
يف الدورة التاسـعة والتـسعني      ) ٢٠٠رقم   (٢٠١٠البشري واإليدز وقطاع العمل،      املناعة

  ملؤمتر العمل الدويل،
 ٢١ املـؤرخ    ٦٣/١٩قرار مجعية الصحة العامليـة رقـم        اً  الحظ بتقدير أيض  يوإذ    

لقة بفريوس نقـص املناعـة      استراتيجية منظمة الصحة العاملية املتع    " املعنون   ٢٠١٠مايو  /أيار
  ،"٢٠١٥-٢٠١١ للفترة اإليدز/البشري

 من جديد الوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة           وإذ يؤكد   
، الواردة يف قرار اجلمعية     "متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    : الوفاء بالوعد "املعنونة  
  ،٦٥/١العامة 

، ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٦ املؤرخ   ٦٣/٣٣ارات اجلمعية العامة     إىل قر  وإذ يشري   
   / كـانون األول  ٩ املـؤرخ    ٦٥/٩٥ و ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٦٤/١٠٨و

   بالصحة العاملية والسياسة اخلارجية،ة، املتعلق٢٠١٠ديسمرب 
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ي والقـانون يف     إنشاء اللجنة العاملية املعنية بفريوس نقص املناعة البشر        وإذ يالحظ   
  ، ٢٠١٠حزيران يونيه 

، اإليدز/البشري أن محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة           يؤكد  -١  
 خدمات الوقاية والعالج والرعايـة والـدعم املتعلقـة بفـريوس       استفادة اجلميع من  مبا يف ذلك    

 بأعلى مستوى مـن     إلعمال التام حلق كل إنسان يف التمتع      لاملناعة البشري، عنصر أساسي      نقص
  ؛ميكن بلوغه الصحة البدنية والعقلية

 بتقرير األمني العام عن محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص            يرحب  -٢  
  ؛)١(اإليدز/البشرياملناعة 

باعتماد استراتيجية برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين          اً  أيض يرحب  -٣  
 ورؤيتـه اهلادفـة إىل ختفـيض        ٢٠١٥-٢٠١١اإليدز للفترة   /البشريةبفريوس نقص املناعة    

اإلصابات اجلديدة والوفيات املتصلة باإليدز إىل صفر والقضاء التام على التمييز، واألهداف            
  ؛٢٠١٥احملددة للعام 

 مجيع الدول وصناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصـصة          يناشد  -٤  
 احلكومية أن تواصل اختاذ مجيـع اخلطـوات الـضرورية           واملنظمات الدولية واملنظمات غري   

، اإليدز/البشريلضمان احترام ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة            
على النحو املشار إليه يف املبادئ التوجيهية، بوصف ذلك جزءاً أساسياً من اجلهود الرامية إىل               

والعالج والرعاية والدعم املتعلقة بفريوس نقـص       خدمات الوقاية   استفادة اجلميع من    حتقيق  
   ؛املناعة البشري

وخاصة الفئات الـسكانية الرئيـسية       الدول على أن تضمن للجميع       حيث  -٥  
خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم املتعلقة      من   ودون قيود،    ةالكاملاالستفادة  إمكانية  

عامة ويف بيئة خالية من التمييز ضد مـن         بفريوس نقص املناعة البشري، من منظور الصحة ال       
  اخلدمات ذات الصلة بالفريوس أو التحّرش هبم أو اضطهادهم؛يلتمسون احلصول على 

 مجيع الدول وصناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصـصة          يناشد  -٦  
لى طلبـها، يف     ع واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية أن تساعد البلدان النامية، بناءً         

جهودها الرامية إىل منع انتشار الوباء وختفيف ومكافحة األثر الضار لفريوس نقص املناعـة              
   على حقوق اإلنسان املكفولة لشعوب هذه البلدان؛ اإليدز/البشري

االلتزام بتسريع وترية اجلهود الوقائية وبزيادة فرص االسـتفادة    تأكيد   يكرر  -٧  
يز النظم الصحية وزيادة الربامج املتطابقة من الناحية االستراتيجية         منها تعز بوسائل  العالج  من  

الرامية إىل احلد من املخاطر ومن هشاشة األشخاص املرجح تعرضهم لإلصـابة بـالفريوس،      
__________ 

)١( A/HRC/16/69. 
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لنـساء  تزويد اوالتوليف بني التدخالت الطبية والسلوكية واالجتماعية واهليكلية، وعن طريق    
زيادة قدرهتن على محاية أنفسهن من خطر اإلصابة بالفريوس،           اليت تكفل  بالُسبلواملراهقات  

  وعن طريق تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها؛
أن برامج الوقاية ينبغي أن تراعي الظروف واألخالقيات        اً  يكرر التأكيد أيض    -٨  

 والقيم الثقافية احمللية وأن تتضمن معلومات تستند إىل أدلة علمية والتواصل باللغـات الـيت              
اجملتمعات احمللية وأن تكون متاحة بصيغ تراعي األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك           اً  تفهمها جيد 

  :لتحقيق ما يلي
احلد من السلوكيات احملفوفة باملخاطر وتشجيع السلوك اجلنسي املسؤول،           )أ(  

  مبا يف ذلك االمتناع عن ممارسة اجلنس والوفاء؛
، منها رفاالت الذكور واإلنـاث      توسيع إمكانية الوصول إىل مواد أساسية       )ب(  

   ؛ومعدات احلقن املعقمة وإمدادات الدم املأمونة
توفري تثقيف شامل ومناسب لكل األعمار بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية،            )ج(  

  وكذا التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان جلميع األشخاص، مبن فيهم األطفال والشباب؛
ضارة املرتبطة بتعاطي املخدرات يف سـياق       النظر يف جهود تقليل اآلثار ال       )د(  

  فريوس نقص املناعة البشري؛
  توسيع إمكانية احلصول على املشورة والفحوص بصفة طوعية وسرية؛  )ه(  
تشجيع إجراء الفحوص وضمان العالج املبكر والفعال لألمراض املنقولـة            )و(  
  ؛جنسياً

ع البحث والتطوير مـن     تشجيع السياسات اليت تكفل الوقاية الفعالة وتسري        )ز(  
أجل إجياد أدوات وقاية جديدة، مبا يف ذلك مبيدات امليكروبات واللقاحات املؤكدة الفعالية،             

  وكذلك تعميم الوصول إليها؛
 مجيع الدول وصناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصـصة          يناشد  -٩  

حة املعنيني أن يدجموا اخلـدمات      واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية وأصحاب املصل      
 يف خدمات الرعاية الصحية الشاملة وأن ييسروا        اإليدز/البشرياملتعلقة بفريوس نقص املناعة     

 واملشردين داخلياً يف االستراتيجيات اإلقليمية والوطنيـة املتعلقـة          الجئنيدمج املهاجرين وال  
  ، حيثما لزم األمر؛اإليدز/البشريبفريوس نقص املناعة 

 مجيع الدول على القضاء على التمييز والوصم والعنف واالعتـداءات           حيث  -١٠  
القائمة على نوع اجلنس، وعلى ضمان قدرة النساء على أن يقررن حبريـة ومـسؤولية يف                

 منها توفري الرعاية الصحية، مبا فيها الصحة اجلنسية         بوسائلاملسائل املتصلة حبياهتن اجلنسية،     
التثقيف املستندين إىل األدلة العلمية، وعلى دمج تعزيـز احلقـوق            و علوماتواإلجنابية، وامل 
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اجلنسية اإلجنابية ومحايتها كمكونات يف استراتيجياهتا الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعـة            
  يف االلتزامات الدولية السابقة؛باملفهوم الوارد ، اإليدز/البشري

املتحدة وبراجمها ووكاالهتـا     الدول، وعند االقتضاء، صناديق األمم       يناشد  -١١  
املتخصصة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة املعنيني أن يكفلوا           

لفائـدة  بتكلفـة ميـسورة     توافر األدوية وخدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها         
 العدوى من األم     نقص املناعة البشري، هبدف القضاء على انتقال       وساحلوامل املصابات بفري  

  إىل الطفل؛
 من الدول أن تستمر، وإن اقتضى احلـال أن تـشرع، يف وضـع               يطلب  -١٢  

سياسات وبرامج وطنية منسقة وتشاركية ومراعية للمنظور اجلنساين وشـفافة وخاضـعة            
، وأن تطبقها يف مجيع املستويات، مبا       اإليدز/البشريللمساءلة للتصدي لفريوس نقص املناعة      

 بتعاون مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات         ز، االحتجا مرافقن أو غريها من     فيها السجو 
العقائدية واجملتمعية واملنظمات النسائية ومجاعات املدافعني عن احلقـوق وممثلـي املـصابني          

  بفريوس نقص املناعة البشري وغريهم من الفئات السكانية الرئيسية؛
 األولوية هلشاشة األطفال واملـراهقني       الدول أن تتصدى على سبيل     يناشد  -١٣  

املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري أو املصابني به، حبيث توفر الدعم والرعايـة هلـؤالء               
األطفال وأسرهم، مبا يشمل خدمات طب األطفال واألدوية، وتكثف اجلهـود الراميـة إىل             

عالجات جديدة لألطفال،    ومركَّبات أدوية مالئمة لألطفال و     بكرتطوير أدوات التشخيص امل   
 الرضع الذين يعيشون يف أماكن حمدودة املوارد، وأن تنشئ، حيثما اقتضى األمـر،              سيما الو

  ُنظُم الضمان االجتماعي اليت حتمي األطفال وتدعمها؛
 مجيع الدول على إزالة القيود اخلاصة بدخول املـصابني بـالفريوس    شجعي  -١٤  

بسبب إصابتهم تبعادهم أو احتجازهم أو ترحيلهم ومكوثهم وإقامتهم وضمان وضع حد الس     
  بالفريوس؛
 الدول وبرامج األمم املتحدة ووكاالهتا وأصحاب املصلحة املعنـيني          شجعي  -١٥  

تـشمل   اإليـدز /البشري برامج وخدمات مكافحة فريوس نقص املناعة         أنّ على التحقق من  
  ن املكفولة هلم؛مع حقوق اإلنساوتتماشى متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة واجلميع 

، وخاصة ما يتعلق بالـصحة    ول على ضمان سرية الرعاية الصحية      الد ثحي  -١٦  
هم  أو املتأثرين به، مبن فـي      اإليدز/البشرياجلنسية واإلجنابية، للمصابني بفريوس نقص املناعة       

   ، وعلى احلصول على موافقتهم املستنرية يف هذا الشأن؛األطفال حسب مدى تطور قدراهتم
الوقاية والعالج والرعايـة    خدمات  سياق  يف  ،  تكفل الدول على أن     يشجع  -١٧  

تثقيف وتدريب املرشدين   وحسب االقتضاء،   والدعم املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري،       
تضمن  عدم التمييز واملوافقة املستنرية والسرية وواجب تقدمي العالج، و         تالصحيني يف جماال  
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 عدم التمييز وعـدم   من موظفي إنفاذ القانون يف جمايلهمتثقيف وتدريب أفراد الشرطة وغري 
  التحرش من أجل إفساح اجملال ألنشطة التوعية وغريها من األنشطة اخلدمية؛

 الدول وصناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا واملنظمات الدولية         يشجع  -١٨  
 للمـصابني  اهلادفةشاركة واملنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة املعنيني على ضمان امل     

 والفئات السكانية الرئيسية يف عمليات صـنع        اإليدز/البشريواملتأثرين بفريوس نقص املناعة     
  ؛اإليدز/البشري والربامج املتعلقة بفريوس نقص املناعة السياساتالقرار وتنفيذ 

 مجيع الدول أن تطبق تدابري وإجراءات إلنفاذ حقوق امللكية الفكرية           ناشدي  -١٩  
بطريقة جتنب إنشاء حواجز أمام التجارة املشروعة يف األدوية، وأن تقدم ضمانات من إساءة              
استخدام هذه التدابري واإلجراءات، مع مراعاة مجلة أمور منها إعالن الدوحة بشأن اتفـاق              

   من حقوق امللكية الفكرية والصحة العامة؛التجارةاجلوانب املتصلة ب
ظر يف اختاذ اخلطوات الالزمة هبدف إلغاء القوانني         مجيع الدول على الن    حيث  -٢٠  

اجلنائية وغريها من القوانني اليت هلا أثر عكسي يف جهود الوقاية والعالج والرعاية والـدعم               
باإلفـصاح  اً  مباشراً  املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري، مبا يف ذلك القوانني اليت تلزم إلزام           

نقص املناعة البشري أو اليت تنتهك حقوق اإلنـسان          من حيث اإلصابة بفريوس      ضععن الو 
املكفولة للمصابني بالفريوس وأفراد الفئات السكانية الرئيسية، وحيث الدول أيضاً على النظر            
يف سن قوانني حتمي هؤالء األشخاص من التمييز واالعتداءات والعنف يف إطار جهود الوقاية              

  نقص املناعة البشري؛ والدعم املتعلقة بفريوس ةوالعالج والرعاي
 هيئات معاهدات حقوق اإلنسان إىل أن تويل، عند النظر يف التقارير            يدعو  -٢١  

  ؛اإليدز/البشريحلماية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة اً خاصاً الوطنية، اهتمام
 مجيع اإلجراءات اخلاصة إىل مواصلة املسامهة يف حتليل أبعـاد وبـاء             يدعو  -٢٢  
   املتصلة حبقوق اإلنسان؛اإليدز/البشريقص املناعة فريوس ن
 مجيع الدول على أن تدرج معلومات بشأن حقوق اإلنسان يف سياق يشجع  -٢٣  

م إىل اجمللس يف إطـار آليـة   قدَّ يف تقاريرها الوطنية اليت تُ   اإليدز/البشريفريوس نقص املناعة    
   هيئات املعاهدات؛ إىلم قدَُّتاالستعراض الدوري الشامل ويف تقاريرها اليت 

 الذي  ٢٠١١ املؤمتر العاملي املعين باحملددات االجتماعية للصحة لعام         يشجع  -٢٤  
تنظمه منظمة الصحة العاملية على تناول قضية حقوق اإلنسان كعنصر مركـزي يف سـياق               

  ؛اإليدز/البشريفريوس نقص املناعة 
تـشارك  ان أن    من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـس         يطلب  -٢٥  

 بشأن اإليدز، حبيث    ٢٠١١يف االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة لعام        مشاركة نشطة   
  ختطر اجمللس بذلك؛أن  و،يقوم على حقوق اإلنساناً تقدم منظور
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 أن ينظم يف دورته السادسة عشرة حلقة نقاش، يف حـدود املـوارد              يقرر  -٢٦  
ة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة           املوجودة وبدعم من برنامج األمم املتحـد      

، مبن  اإليدز/البشري، إلمساع صوت املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة         اإليدز/البشري
قوق اإلنـسان يف    حل الدور املركزي  يف تعزيز    صياهتمفيهم الشباب، وذلك هبدف مراعاة تو     

 .اإليدز/البشريالتصدي لفريوس نقص املناعة 

        


