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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية

  من جدول األعمال٢البند 

 مارس/ آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "حقوق اإلنسانجملس " املعنون ٢٠٠٦

 مشروع مقرر: الربازيل

 إتاحة إمكانية التداوي يف سياق جوائح كفريوس نقص املناعــة -/... ٢٠٠٦
 ، والسل واملالريا)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشري 

 : اعتماد النص التايليقرر جملس حقوق اإلنسان 

علقة بإتاحة إمكانية التداوي يف سياق جوائح        جملس حقوق اإلنسان إىل مجيع القرارات املت       يشري" 
، والسل واملالريا اليت اعتمدهتا جلنة )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /كفريوس نقص املناعة البشري

 حقوق اإلنسان؛

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ٦ الفقرة   يضع يف اعتباره  و" 
  اإلنسان؛الذي أنشأ جملس حقوق

 تقرير اللجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العامة التابعة ملنظمة             ويالحـظ " 
 الصحة العاملية؛

، الذي أنشأ   ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٧ املؤرخ   ٢٤-٥٩ قرار مجعية الصحة العاملية      ويالحـظ أيضاً  " 
تكار والبحوث الصحية األساسية وحقوق     الفـريق العامل احلكومـي الدويل املعين بالصحة العامة واالب        

 امللكية الفكرية؛
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 من األمني العام أن يواصل التماس تعليقات احلكومات وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها             يـرجو " 
ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن ما اختذته من خطوات يف سبيل              

متالزمة نقص املناعة املكتسب    /ياق جوائح كفريوس نقص املناعة البشري     حتسـني إمكانية التداوي يف س     
 ، والسل واملالريا، وأن يقدم تقريراً يف هذا الشأن إىل اجمللس يف دورته الرابعة؛)اإليدز(

من األمني العام، لدى تقدمي تقريره إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة، على              يـرجو   و" 
كومات وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات احلكومية أساس مشاوراته مع احل

الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، أن يضّمنه دراسة عن استكشاف آليات متويل جديدة              
ئح من  ومبتكرة، واضعاً يف حسبانه اآلليات الراهنة، مبا يساعد على إتاحة األدوية اليت تكافح هذه اجلوا              

 منظور حقوق اإلنسان؛

 من األمني العام، لدى تقدمي تقريره إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة،              ويـرجو أيضاً  " 
وآخذاً يف احلسبان املناقشات اليت جرت يف الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالصحة العامة واالبتكار 

رية التابع ملنظمة الصحة العاملية وبالتشاور مع احلكومات والبحوث الصحية األساسية وحقوق امللكية الفك
وأجهـزة األمـم املـتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري              
احلكومـية والقطاع اخلاص، أن يضّمنه تقييماً آلثار حقوق امللكية الفكرية على إتاحة األدوية يف سياق                

، والسل واملالريا من منظور )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب / املناعة البشريجوائح كفريوس نقص
 ".حقوق اإلنسان
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