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  جملس حقوق اإلنسان
   الثامنةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، واحلقوق املدنية والسياسية
  ق يف التنميةوالثقافية، مبا يف ذلك احل

، الربازيل، بـنغالديش، بوليفيـا، اجلبـل        *، إندونيسيا، آيرلندا  *، أندورا *إسبانيا
، غواتيماال، الفلـبني،    *، جيبويت، رومانيا، سري النكا، سلوفينيا، شيلي      *األسود

  ، موريـشيوس،   *، كوبا، مصر، ملديف   * فنلندا ،)* البوليفارية - مجهورية  (فرتويال  
  مشروع قرار*: هولندا، اليابان، اليونان                        

  القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم  - /... ٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 اليت تنص على أن مجيع النـاس يولـدون          ١أحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مبا فيها املادة          إىلإذ يشري     
  لكرامة واحلقوق، وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح اإلخاء،أحراراً ومتساوين يف ا

  ،١٢إىل أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها املادة شري أيضاً وإذ ي  

أعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة بعمل املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع ب اًوإذ حييط علم  
  البدنية والعقلية،

 إىل تقرير املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة                 وإذ يشري   
 ما يعانون الوصم ، الذي ذكر فيه أن األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم كثرياً)A/58/427(البدنية والعقلية 

  يز النابعني من اجلهل والتحامل،والتمي

                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *
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 مليون شخص مصاب باجلذام قد ُشفوا يف مجيع أحناء العامل منذ الثمانينيات             ١٦ أن أزيد من     وإذ يدرك   
  وأنه ثبت علمياً وطبياً أن اجلذام قابل للعالج والتعامل معه،

ن اجلذام ال لكونه داء     أن عشرات املاليني من األشخاص وأفراد أسرهم ال يزالون يعانو          أيضاًوإذ يدرك     
 التمييز السياسي أو القانوين أو االقتصادي أو االجتماعي أو النبذ بسبب نقص املعرفـة               فحسب بل يعانون أيضاً   

واملفاهيم اخلاطئة داخل اجملتمع، من قبيل أن اجلذام ال شفاء منه أو أنه وراثي، وأن مسألة اجلذام ليست مسألة طبية 
  تؤدي إىل انتهاك واضح حلقوق اإلنسان،أو صحية فحسب بل ميكن أن 

باألعمال السابقة للجنة حقوق اإلنسان وآليتها املعنية بالتمييز ضد األشخاص املـصابني            علماً  وإذ حييط     
  باجلذام وأفراد أسرهم،

  الدول على تبادل أفضل املمارسات يف جمال مكافحة التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام             وإذ يشجع   
   يف جمال جهودها الرامية إىل ضمان الشفاء الكامل من هذا الداء والتعامل معه،اًوأفراد أسرهم وأيض

 ضرورة معاملة األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم على أهنم أفراد ذوو كرامة وحق يؤكد  - ١
لدويل العريف، واالتفاقيات ذات يف مجيع حقوق اإلنسان األساسية واحلريات األساسية املنصوص عليها يف القانون ا

  الصلة والدساتري والقوانني الوطنية؛

 احلكومات اختاذ تدابري فعالة من أجل القضاء على أي نوع من التمييز ضد األشـخاص                يناشد  - ٢
  املصابني باجلذام وأفراد أسرهم، مبا يف ذلك التوعية؛

ن تدرج مسألة التمييز ضد األشخاص  إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أيطلب  - ٣
  املصابني باجلذام وأفراد أسرهم بوصفها مسألة مهمة يف أنشطة التثقيف والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان؛

إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن جتمع معلومات عن التدابري اليت اختذهتا  أيضاً يطلب  - ٤
 ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم، وعما إذا كان هناك متويل احلكومات من أجل القضاء على التمييز

خارج عن امليزانية، وأن تعقد اجتماعاً لتبادل اآلراء بني اجلهات الفاعلة املعنية، مبا فيها احلكومات، واملراقبون عن 
املنظمات غري احلكوميـة،    األمم املتحدة، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، والوكاالت والربامج املتخصصة، و          

والعلماء، واخلرباء الطبيون إضافة إىل ممثلي األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس 
  وإىل اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان؛

 ٤الفقـرة    إىل اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن تدرس التقرير املشار إليه يف              يطلب  - ٥
أعاله وأن تعد مسودة جمموعة مبادئ ومبادئ توجيهية للقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد 

  ؛٢٠٠٩سبتمرب /أسرهم، وأن تقدم املسودة إىل اجمللس لكي ينظر فيها حبلول أيلول

  .٢٠٠٩سبتمرب /س يف أيلوليقرر النظر يف هذه املسألة على أساس هذين التقريرين املقدمني إىل اجملل  -٦

 -  -  -  -  -  


