
GE.18-10665(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والثالثون

 2018متوز/يوليه  6 -حزيران/يونيه  18
 من جدول األعمال 3 البند

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
 يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية، مبا

آيرلناااااداأل ، أذربيجااااانأل، اترجنتااااايأل،  ساااااتونياأل،  *اااااوادور، أناااادوراأل، أن اااااوال، أورو اااااوا أل  
ت الأل، بلجيكا، بل ارايأل، البوسانة واررساكأل،  يطالياأل، آيسلنداأل، ابرا وا أل، الربازيل، الرب 

بولنااداأل، باااتو، ديلناادأل، تر*ياااأل، ادباال اتسااودأل، مجاوريااة مقاادونيا اليو وسااالفية سااابقا أل، 
مارينوأل، سلوفا*يا، السويدأل، سويسرا، شيلي، فنلناداأل،  جورجيا، الدامنركأل، رومانياأل، سان

ربغأل، مالطاااةأل، مد *اااقرأل، املكسااايك، قااارب أل، *رواتياااا، *وساااتاريكاأل، *ولومبيااااأل، لكسااام
 : م*روع قرارموزامبيقأل، النرويجأل، هندوراسأل، هولنداأل، اليواننأل

متالزمااة حقااوق اإلنسااان يف سااياق فاااتوس نقاال املناعااة الب*اارية و  .../38
 (اإليدزنقل املناعة املكتسب )

 جملس حقوق اإلنسان،إن  
 ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، مبقاصد إذ يسرتشد 
ومجيررم مملااررداو حقرروق اإلنسرران  ،اإلعرر ن الملرراملو  قرروق اإلنسرران يكرررأت يديرردوإذ  

 الدولية ذاو الصلة،
ومتسررراوين ل الكرامرررة  يولررردون  حرررراأتا  األشررر ا   ن مجيرررم  ؤدرررد مرررن جديرررد  ي رررا  يوإذ  

 ،هاملتأصلة في أبن اذه ا قوق مستمدة من درامة اإلنسانيقر  وا قوق، وإذ
 ن مجيم حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلرة للتززئرة ومرتاب رة  ذلكؤدد من جديد ديوإذ  

 ،ومتشابكة ويملزز بمل ها بمل ا  
 2املرررررررررررررررررررررؤأت   12/27إىل قرررررررررررررررررررررراأتاو جملرررررررررررررررررررررس حقررررررررررررررررررررروق اإلنسررررررررررررررررررررران  إذ يشرررررررررررررررررررررريو  
 32/15، و2015 دترررررررررروبر تشرررررررررررين األول/ 1املررررررررررؤأت   30/8، و2009  دترررررررررروبراألول/ تشرررررررررررين
__________ 
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 36/13و 2017 هيونيررررررررررررررررررررحزيران/ 23املررررررررررررررررررررؤأت   35/23، و2016 هيوليررررررررررررررررررررمتوز/ 1 املررررررررررررررررررررؤأت 
اجمللرررررس و نرررررة الرررررم اعتمرررررداا صرررررلة القرررررراأتاو ذاو سرررررائر ال، و 2017 سررررربتمر يلرررررول/  28 املرررررؤأت 
 اإلنسان، حقوق

اإليدز /فرريو  نقرا املناعرة البشررريةاملتمللقرة باإلعر تو السياسرية  ؤدرد مرن جديرديوإذ  
 8، و2011حزيران/يونيررررره  10، و2006حزيران/يونيررررره  2الرررررم اعتمرررررداا ا ممليرررررة الملامرررررة ل 

فريو  نقا املناعة البشرية/اإليدز الذي اعتمدتره املتمللق ب، وإع ن االلتزام 2016حزيران/يونيه 
 ،2001حزيران/يونيه  27ا مملية ل 
ق إىل املبادئ التوجيهية الدوليرة املتمللقرة بفرريو  نقرا املناعرة البشررية/اإليدز وحقرو  شرييوإذ  
تقردم ، الرم 1997نيسران/ بري   11املؤأت   1997/33املرفقة بقراأت  نة حقوق اإلنسان و اإلنسان، 

فررررريو  نقررررا مكافحررررة  ررررمان احرررررتام حقرررروق اإلنسرررران و ايتهررررا وإعما ررررا ل سررررياق توجيهرررراو ل
 البشرية، املناعة

بشرررأن املرررر ة وال فلرررة وفرررريو  نقرررا املناعرررة البشررررية  60/2إىل القرررراأت  شرررري  ي رررا  يوإذ  
 ،2016آذاأت/ماأت   24واإليدز، الذي اعتمدته  نة وضم املر ة ل 

، ل الردوأتة 2016آذاأت/مراأت   11ل الرم عققردو حلقرة النقرا  إىل  دذلكيشري  وإذ  
احملررز ل مملا رة حقروق اإلنسران اسرتملرا  التقردم بغيرة ا ادية والث ثني جمللس حقوق اإلنسران، 

والتحردتو اململرتضرة ل ارذا  2030 ا هود الرامية إىل الق اء على اإليدز حبلول عرامل سياق 
 ،الصدد

بشررأن تملزيررز حقرروق اإلنسرران و ايتهررا ل  2017 االجتمرراعو لملررامحملفرر  اب رحرر يوإذ  
يط علمرا  مرم ير ، وإذاألخرر  ئرةواألوبالسراأتية األمررا  و سياق وابء فريو  نقا املناعة البشررية 

 ،(1)ابلتقرير الصادأت عن احملف التقدير 
لررررتمأل األمرررم املتحررردة املشررررت  اململرررا بفرررريو  نقرررا املناعرررة الررررتدي ابلررردوأت  يقرررروإذ  
املبذولرة علررى منظمرة الصرحة الملامليرة، ل ا هرود د،  ل أتعايتره دةرت املشراإليدز واملنظمراو البشررية/
 ،2030 اإليدز حبلول عاممن  ج  الق اء على الملاملو الصمليد 
، اململنررون 2015 يلول/سرربتمر  25املررؤأت   70/1قررراأت ا ممليررة الملامررة  يمليررد يديرردوإذ  

الرذي اعتمردو فيره ا ممليرة الملامرة الوثيقرة ، "2030 حتوي  عاملنا: خ رة التنميرة املسرتدامة لملرام"
ابلملمرر  فيرره وتملهرردو ، 2015 بملررد عررام االعتمرراد خ ررة التنميررة ملرراخلتاميررة لقمررة األمررم املتحرردة 

 يت لف  حد عن الرد ، على  ال
متتررررم املتمللرررق ب ررررمان  3ل ذلرررك ا رررردت  أبارررردات التنميرررة املسررررتدامة، مبررررا وإذ يرحررر  

وخباصرررة احملرررددة واملرتاب رررة، وغاتتررره مجيرررم األعمررراأت، ابلرفاايرررة ل صرررحية و ا ميرررم أب رررا  عررري  
ألوبئرررة اإليررردز والسررر  واملرر أتت واألمررررا  املداأتيرررة املهملرررة الرررم تتررروخى وضرررم  ايررة ، 3-3 الغايررة

ومكافحررة االلتهرراك الكبرردي الرروابئو واألمرررا  املنقولررة ابمليرراه واألمرررا  اململديررة األخررر  حبلررول 
 ف    عن األادات األخر  املتصلة ابلصحة، ،2030 عام

__________ 

(1) A/HRC/37/74. 
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ل  ، مباومبادئه تسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة 2030 ن خ ة عامأب يملرتتوإذ  
علرررى اإلعررر ن الملررراملو  قررروق اإلنسررران ومملاارررداو وتقررروم ذلرررك االحررررتام الترررام للقرررانون الررردو ، 

ؤمتر القمرررة الملرررراملو والوثيقرررة اخلتاميرررة ملرررأللفيرررة لالدوليرررة وإعررر ن األمرررم املتحررردة حقررروق اإلنسررران 
 صكو   خر ، مث  إع ن ا ق ل التنمية،وتستنري ب، 2005 لملام

مرم التزامراو الدولرة ينسرزم  تنفرذ مبراجير   ن  2030 أبن خ رة عرام  ي را  ت يملرت وإذ  
 مبوج  القانون الدو   قوق اإلنسان،

ل حق اإلنسان الم ترتكز على احرتام للزميم ن التغ ية الصحية أب دذلكيملرتت  وإذ  
 لتصدي لفريو  نقا املناعة البشرية واإليدز، ساسو ل مر و ايته وإعماله الصحة 
جمرال ل ل الفررتة األخررية  نه علرى الررغم مرن التقردم الرذي  حررز  حظ بقلق ابلغ يوإذ  
مليرون شرر ا  36.7يوجرد علرى ن راق الملرا   رو لروابء فرريو  نقرا املناعرة البشررية، التصردي 
فرريو  مرن املصرابني ابلمليون شر ا  11.2 ل حني  نبفريو  نقا املناعة البشرية، مصابني 

يصرلون  ش ا آخررين يملرون إصرابتهم لكرنهم الم يني  ستةو ن عن حالتهم،  يمللمون شيئا   ال
 ،الملكوسة امل اد للفريوساوعلى المل ج 

وابء فرررريو  نقرررا ل جمرررال مكافحرررة التقررردم احملررررز مرررن  ن  القلرررقوإذ يملررررك عرررن ابلرررغ  
زتدة ل و ن بملررم منررا ق الملررا  تشررهد املنررا ق والبلرردان والسرركان، متفرراوو بررني املناعررة البشرررية 

وتملررران مرررن  دوديرررة فرررر  الوصرررول إىل خررردماو الوقايرررة والتشررر يا اإلصررراابو ا ديررردة عررردد 
 مرس الرذين ارم ل والمل ج والرعاية والدعم املتصلة بفرريو  نقرا املناعرة البشررية، و ن السركان 

 ذلك،ن  رومني ميزالون  خلدماو الإىل اذه اا اجة 
دثرررررر عرضرررررة لسصرررررابة بفرررررريو  نقرررررا املناعرررررة أبن النسررررراء والفتيررررراو ارررررن   وإذ يسرررررلم 

البشرية/اإليدز و ن وابء فريو  نقرا املناعرة البشررية واإليردز يرؤثر ل النسراء والفتيراو علرى  رو  
غررري متناسرر ، وارررذا يشررم  جمرراالو منهرررا تقررد  الرعايررة والررردعم لألشرر ا  املصررابني بفرررريو  

ذلك يرؤثر سرلبا  ل الفتيراو حيرم يررمهن  نقا املناعة البشرية واإليدز واملت رأتين منهما، وأبن
من  فولتهن ويقلر  مرن فرر  حصرو ن علرى التمللريم، فيرؤدي لرن ل غالر  األحيران إىل الملمر   

 درابو بيوو ويزيد من خ ر تملرضهن ألسو   شكال عم  األ فال ول ستغ ل ا نسو،
الو عاليررة ل مبملرردفررريو  نقررا املناعررة البشرررية تفشررو اسررتمراأت مررن  القلررقوإذ يسرراوأته  

 ،صفوت الفئاو السكانية الرئيسية
بفررررريو  نقررررا املناعررررة املصررررابني لألشرررر ا  الكليررررة ن تلبيررررة االحتياجرررراو أب يقررررروإذ  
املت رأتين منره وإعمرال حقروق ارؤالء األشر ا   اململرضني خل ر اإلصابة ابلفريو   و البشرية  و

ا  مكثفرة الستئصرال الفقرر وا رو  ل   مٌر يت ل  تملراوت  وثيقرا  وجهرودحياام  خ ل دام  مراح 
دررر  مكررران وتملزيرررز  مرررن الغرررذاء والتغذيرررة وإلحرررة الوصرررول إىل التمللررريم االبتررردائو والثرررانوي ابجملررران 
ودون متييررررز، والنهرررررو  حبيررررراة صرررررحية وتملزيرررررز الرفاايررررة، وإلحرررررة فرررررر  ا صرررررول علرررررى ا مايرررررة 

لك لأل فال، بغية ا د من  وجه عردم ل ذ االجتماعية املراعية لفريو  نقا املناعة البشرية، مبا
املساواة داخ  البلدان وفيما بينها، وحتقيرق املسراواة برني ا نسرني ومتكرني مجيرم النسراء والفتيراو، 
وترروفري الملمرر  ال ئررق وفررر  التمكررني االقتصررادي وتشررزيم املرردن الصررحية والسرركن القرراأت وبنرراء 

 جمتمملاو عادلة تشم  ا ميم،
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حقرروق اإلنسرران وا رررتو األساسررية للزميررم التررام لكافررة إلعمررال  ن ا يؤدررد جمررددا  وإذ  
ل ذلرك  لوابء فريو  نقا املناعرة البشررية، مبراللتصدي على الصمليد الملاملو عنصر  ساسو او 
جهررود التصرردي اررذه تقلرر  مررن لوقايررة والتشرر يا والملرر ج والرعايررة والرردعم، و ن يتمللررق اب فيمررا

 نقا املناعة البشرية،فريو  احتمال تملر  الش ا لسصابة ب
يتملررر  لرره مجيررم األشرر ا  املصررابني بفررريو  نقررا املناعررة  التصرردي ملرران أب يسررلموإذ  

اململرضرررررني خل رررررر اإلصرررررابة ابلفرررررريو   الرررررذين يقفررررررت    رررررم مصرررررابون ابلفرررررريو ،  و البشررررررية،  و
 اإليدز،املتأثرين به من وصم ومتييز وعنف  وإيذاء او عنصر  ساسو للق اء على   و

حصرول ا ميرم، ل ضرمان  مهية البيئاو القانونية الو نيرة واإلقليميرة والدوليرة  يقدأت ذ وإ 
الوقايرررة والتشررر يا والملررر ج والرعايرررة خررردماو علرررى  الفئررراو السررركانية الرئيسرررية،ل ذلرررك  مبرررا

 ،بفريو  نقا املناعة البشريةذاو الصلة والدعم 
الفئرررراو ك اجملتمملرررراو احملليررررة و ل ذلرررر للمزتمررررم املرررردن، مبرررراا اسررررم ابلرررردوأت  يسررررلموإذ  
الررم تملمرر  مبثابررة عامرر  حفرراز للتصرردي لفررريو  نقررا واملنظمرراو اجملتممليررة،   رررأتةاملت يةالسرركان

املناعرررة البشررررية ابتبرررا   رررأل  قرررائم علرررى ا قررروق ويسرررتند إىل األدلرررة واب يرررز املترررا  لتررردخ  ارررذه 
املبذولررة علررى الصررمليد الملرراملو مررن يسررلم  ي ررا  مبسررامهتها ال ويلررة األمررد ل ا هررود  ا هرراو، وإذ

  ج  التصدي ملر  اإليدز،
البلررردان الناميرررة إىل سررراعدة تقرررد  املعلرررى ضرررروأتة  ن يواصررر  اجملتمرررم الررردو   وإذ يشررردد 

مرررن الصرررحة البدنيرررة ممكرررن ل التمترررم أبعلرررى مسرررتو   إنسرررانتملزيرررز اإلعمرررال الكامررر   رررق دررر  ل
سرررريما األدويررررة األساسررررية،  علررررى األدويررررة، والوسررررائ  منهررررا إلحررررة إمكانيررررة ا صررررول والملقليررررة، ب

واللقاحاو والتش يصاو واألجهزة ال بية اململقولة التكلفة واملأمونرة والفملالرة وا يردة، ف ر   عرن 
الرئيسرية املسرؤولية ل الوقر  ذاتره أبن مم االعررتات وتدأتي  املوظفني، املا  والتقا تقد  الدعم 

ألمهيررة يسررلم اب يتهررا وإعما ررا تقررم علررى عرراتق الرردول  وإذعررن احرررتام مجيررم حقرروق اإلنسرران و ا
شررررو  علرررى  سرررا  ل ذلرررك  بشررررو  مواتيرررة، مبرررا األساسرررية لنقررر  التكنولوجيررراو السرررليمة بيئيرررا  

 ،يتم االتفاق عليه حس  ماتساالية وتف يلية، 
االسررتفادة أبقصررى قرردأت  ممكررن مررن األحكررام الررواأتدة ل اتفرراق ا ررق ل  يمليررد يديرردوإذ  

الرم تررنا امللكيرة الفكريررة، املتصرلة ابلتزرراأتة مرن حقرروق وانرر  املتمللرق اب ظمرة التزراأتة الملامليررة من
علررى جمموعررة مرررن الرتتيبرراو املرنررة ا ادفرررة إىل  ايررة الصرررحة الملامررة وتشررزم علرررى ترروفري األدويرررة 

اتفرراق سرريما ل البلرردان الناميررة، ودررذلك األحكررام الررواأتدة ل إعرر ن الدوحررة بشررأن  للزميررم، وال
منظمررة التزرراأتة الملامليررة املتمللررق اب وانرر  املتصررلة ابلتزرراأتة مررن حقرروق امللكيررة الفكريررة وابلصررحة 
الملامرررة، والرررم ترررنا علرررى  ن  ايرررة امللكيرررة الفكريرررة  مرررر ارررام لت ررروير  دويرررة جديررردة وتقرررر  ي رررا  

 ابلشواغ  املتمللقة آباثأتاا على األسملاأت،
 15املرررررؤأت   60/251) ( مرررررن قرررررراأت ا ممليرررررة الملامرررررة 5الفقررررررة  وإذ ي رررررم ل اعتبررررراأته 

الررذي قرررأتو فيرره ا ممليررة الملامررة  ن علررى اجمللررس  ن يملمرر  بتملرراون وثيررق مررم  2006آذاأت/مرراأت  
 املنظماو اإلقليمية،

 ن الرتتيبرراو اإلقليميررة تررؤدي دوأتا  اامررا  ل تملزيررز حقرروق اإلنسرران  وإذ يؤدررد مررن جديررد 
وأتدو ل الصرركو  الدوليررة   ن تو ررد اململررايري الملامليررة  قرروق اإلنسرران دمرراو ايتهررا، و  ررا ينبغررو 
 ل ذلك ل سياق التصدي لفريو  نقا املناعة البشرية،  قوق اإلنسان، مبا
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 ن احرررتام حقرروق اإلنسرران و ايتهررا وإعما ررا ل سررياق مكافحررة فررريو   يؤدررد -1 
خررردماو الوقايرررة والتشررر يا والملررر ج  ل ذلرررك اسرررتفادة ا ميرررم مرررن نقررا املناعرررة البشررررية، مبرررا

غرررن عنررره مرررن  جررر   والرعايرررة والررردعم املتصرررلة بفرررريو  نقرررا املناعرررة البشررررية، تشرررك  عنصررررا  ال
 اإلعمال التام  ق د  إنسان ل التمتم أبعلى مستو  ممكن من الصحة البدنية والملقلية 

يرردز: علررى ابإلعرر ن السياسررو بشررأن فررريو  نقررا املناعررة البشرررية واإل يرحرر  -2 
املسرراأت السررريم للتملزيرر  مبكافحررة فررريو  نقررا املناعررة البشرررية والق رراء علررى وابء اإليرردز حبلررول 

، 2016حزيران/يونيره  8املؤأت   70/266، الذي اعتمدته ا مملية الملامة ل قراأتاا 2030 عام
 ويم الدول على  ن تت ذ مجيم اخل واو ال روأتية لتنفيذ االلتزاماو الواأتدة فيه 

مجيررررم الرررردول والصررررناديق والرررررامأل والودرررراالو املت صصررررة التابملررررة لألمررررم  يرررردعو -3 
املتحررردة، واملنظمررراو ا كوميرررة الدوليرررة واإلقليميرررة، واملنظمررراو غرررري ا كوميرررة إىل  ن تواصررر  ا ررراذ 
مجيررم اخل ررواو ال ررروأتية ل ررمان احرررتام حقرروق اإلنسرران و ايتهررا وإعما ررا وللق رراء علررى الوصررم 

ملنرررف واإليرررذاء والق ررراء علرررى ارررذه الظرررواار ل سرررياق مكافحرررة فرررريو  نقرررا املناعرررة والتمييرررز وال
البشرية، ابعتباأت ذلك جزءا   ساسيا  من ا هود الراميرة إىل حتقيرق ا ردت املتمثر  ل اسرتفادة ا ميرم 

 من خدماو الوقاية والتش يا والمل ج والرعاية والدعم املتصلة بفريو  نقا املناعة البشرية 
الردول علرى  ن تكفر   ميرم األشر ا  املصرابني بفرريو  نقرا املناعرة  مي -4 
املت ررأتين منره، مبرن  اململرضرني لسصرابة بره  و الذين يقفرت    م مصرابون ابلفرريو   و البشرية  و

فرريهم الفئرراو السرركانية الرئيسررية، إمكانيررة االسررتفادة الكاملررة ودون عوائررق مررن خرردماو الوقايررة 
الرعايررة والرردعم املتمللقررة بفررريو  نقررا املناعررة البشرررية، وذلررك ل ظرر  بيئررة والتشرر يا والملرر ج و 

االضرر هاد ضررد مررن يلتمسررون ا صررول  امل ررايقة  و للصررحة الملامررة تكررون خاليررة مررن التمييررز  و
على اخلدماو ذاو الصلة بفريو  نقا املناعة البشرية، مم ا ر  ل الوق  ذاتره علرى احررتام 

 والسرية واملوافقة ا رة واملستنرية و اية ا ق ل اخلصوصية 
ل ذلررك  علررى  ن لملرر  قوانينهررا وسياسررااا ومماأتسررااا، مبررا  ي ررا  الرردول  يررم -5 

اسرتاتيزيااا الرامية إىل تنفيذ  ادات التنمية املستدامة ذاو الصلة بفريو  نقا املناعرة البشررية 
وج  قانون حقوق اإلنسان الدو ، و ن وغري ذلك من ا وان  الصحية، متتث  دليا  اللتزامااا مب

الم تؤثر سلبا  ل التنفيذ النراج  والفملرال والملرادل  تلغو االلتزاماو الم تكون متييزية   و تراجم  و
للرررامأل الررم تترري  ا صررول علررى خرردماو الوقايررة والتشرر يا والملرر ج والرعايررة والرردعم املتصررلة 

الررررذين يقفرررررت    ررررم    املصررررابني ابلفررررريو   وبفررررريو  نقررررا املناعررررة البشرررررية  ميررررم األشرررر ا
املت رررررأتين منرررره، مبررررن ل ذلررررك الفئرررراو  اململرضررررني خل ررررر اإلصررررابة برررره  و مصررررابون ابلفررررريو   و

 السكانية الرئيسية 
إزاء اسرررررتمراأت التقررررراأتير الرررررم تتحرررررد  عرررررن املواقرررررف  يملررررررك عرررررن ابلرررررغ القلرررررق -6 

الرذين  بفرريو  نقرا املناعرة البشررية  ووالسياساو التمييزية الم تستهدت األشر ا  املصرابني 
املت رررأتين منرره، مبررن ل  اململرضررني خل ررر اإلصررابة ابلفررريو   و يقفرررت    ررم مصررابون ابلفررريو   و

تملرررك عررن ابلررغ القلررق إزاء األ ررر القانونيررة  ذلررك األشرر ا  املصررابون  ي ررا  مبررر  السرر ، دمررا
ألشر ا  عرن التمرا  ا صرول علرى خردماو ترزال تثرا ا والسياساتية التقييدية والملقابيرة الرم ال

 الوقاية والتش يا والمل ج والرعاية والدعم وحترمهم من تلك اخلدماو 
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اب هود املبذولة على الصمليد اإلقليمو لوضم  ادات  موحة وتصرميم  يرح  -7 
وتنفيرررذ اسررررتاتيزياو للتملزيررر  ابإلجرررراءاو الراميرررة إىل الق ررراء علرررى داء اإليررردز، ويشرررزم ارررذه 

 ا هود 
تبرررادل اململلومررراو والبحرررو  واألدلرررة واملماأتسررراو الف رررلى والتزررراأتك،  يشرررزم -8 

ذ التررردابري وااللتزامررراو املتصرررلة اب هرررود الملامليرررة الراميرررة إىل برررني البلررردان واألقررراليم، مرررن  جررر  تنفيررر
يشرزم التملراون والتنسريق علرى الصرملد دون  التصدي لفريو  نقا املناعرة البشررية واإليردز، دمرا

 اإلقليمو واإلقليمو واألقاليمو والملاملو 
 ن إمكانيررة حصررول ا ميررم علررى  دويررة وخرردماو تشرر يا  يؤدررد مررن جديررد -9 

وفملالة وأبسملاأت مملقولة، دون متييز، ل سياق تفشو  وبئة مث  فرريو  نقرا املناعرة  وع ج آمنة
البشررية واإليرردز، عنصررر  ساسررو لسعمرال التررام  ررق درر  إنسران ل التمتررم أبعلررى مسررتو  ممكررن 

 من الصحة البدنية والملقلية 
زتدة ب ررررروأتة تكثيررررف ا هررررود الو نيررررة واإلقليميررررة والدوليررررة، بوسررررائ  منهررررا  يسررررلم -10 

االستثماأتاو والتموي  واملساعدة اإل ائية الرمسية، والنهرو  بنقر  التكنولوجيرا وفرق شررو  متفرق عليهرا 
للحرررد مرررن مملررردل اإلصررراابو ا ديررردة بفرررريو  نقرررا املناعرررة البشررررية وعررردد الوفيررراو املتصرررلة مبرررر  

تنفيرررذ األاررردات  ترررتمكن مرررن اإليررردز، وذلرررك لنبرررا  لملرررودة تفشرررو الررروابء ل بملرررم البلررردان الرررم قرررد ال
مرررن  90-90-90ل ذلرررك ا ررردت  وااللتزامررراو ال موحرررة واحملرررددة زمنيرررا  املتفرررق عليهرررا  صررر  ، مبرررا

، 2020  ادات برتمأل األمم املتحدة املشرت  اململا بفريو  نقرا املناعرة البشررية/اإليدز حبلرول عرام
  2030 وا دت املتمث  ل الق اء على وابء اإليدز حبلول عام

تررروفره مرررن خررردماو الوقايرررة  الررردول علرررى  ن تقررردم، ل سرررياق مرررا زم بقررروةيشررر -11 
والتش يا والمل ج والرعاية والدعم املتصلة بفريو  نقا املناعة البشرية، التثقيف والتدأتي  ل 
جمررال حقرروق اإلنسرران للملرراملني ل جمررال الصررحة و فررراد الشررر ة ومرروظفو إنفرراذ القررانون ومرروظفو 

و الصررلة، مررم الرتديررز ترديررزا  خاصررا  علررى عرردم التمييررز واملوافقررة ا رررة السررزون واملهررن األخررر  ذا
واملستنرية واحرتام إأتادة األش ا  و ف لياام، ف    عن احرتام اخلصوصية والسرية، ومبد  عردم 
امل ررايقة، علررى  ررو يترري  تنفيررذ  نشرر ة التوعيررة واخلرردماو األخررر  وتبررادل  ف رر  املماأتسرراو ل 

 اذا الشأن 
 ميرررم النسررراء والفتيررراو مرررن حقررروق إنسرررانية  علرررى  ن عررردم احررررتام مرررا شرررددي -12 

وحقررروق جنسرررية وإوابيرررة وعررردم  ايرررة وإعمرررال ارررذه ا قررروق وفقرررا  لررررتمأل عمررر  املرررؤمتر الررردو  
للسررررركان والتنميرررررة، وإعررررر ن ومنهررررراج عمررررر  بيزرررررني والواثئرررررق اخلتاميرررررة الصرررررادأتة عرررررن مرررررؤمتراو 

تملهن اب رق ل  علرى مسرتو   كرن بلوغره مرن الصرحة البدنيرة االستملرا  املتمللقة لما، وعردم متر
 والملقلية، يفاقم  ثر الوابء ل صفوت النساء والفتياو ويزيد من خ ر تملرضهن لسصابة 

ابلرردول  ن تتصررد ، علررى سرربي  األولويررة، ألوجرره ال ررملف الررم يملرران  يهيرر  -13 
املصابون به، عرن  ريرق تزويرد ارؤالء  ريو  نقا املناعة البشرية  وف منها األ فال املت رأتون من

ل ذلك إعادة التأاي   يتاجون من  اية اجتماعية ودعم وإعادة ياي ، مبا األ فال و سرام مبا
االجتمرراعو والنفسررو، وأتعايررة وخرردماو  رر  األ فررال، و دويررة، دون وصررم ومتييررز، و ن تكثررف 

 وير وتوفري  دواو للتشر يا املبكرر ا هود الرامية إىل الق اء على االنتقال الر سو للفريو  وت
سيما الرضم الذين يمليشون ل  ومردباو  دوية م ئمة لأل فال وع جاو جديدة لأل فال، وال
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يررردعواا إىل  ن تقررروم، حيثمرررا اقت رررى األمرررر،  نشررراء ودعرررم نظرررم   وسرررا   ررردودة املرررواأتد، دمرررا
 ال مان االجتماعو الم حتمو األ فال 

االحتياجاو اخلاصة للمرااقني والشباك، وخباصة الفتياو على  ن تلبية  يؤدد -14 
والشاابو، ل سياق التصدي لفريو  نقا املناعة البشرية عنصرر  ساسرو ل ا هرود الراميرة إىل 
نشوء جي  مملاىف من اإليدز، ويم الدول األع اء علرى  ن ت روأت خردماو أتعايرة صرحية  وليرة 

ل ذلرك الرعايرة الصرحية  تاحرة بتكلفرة مملقولرة، مبراتكون عالية ا ودة ويسه  ا صرول عليهرا وم
ل ذلرك بررامأل تتمللرق ابلتثقيرف ل جمرال  ا نسية واإلوابية، و ن توفّر برامأل للتثقيف الشام ، مبا

اإلصراابو املنقولررة عرن  ريررق االتصرال ا نسررو، وتملرزز جهوداررا ل ارذا الصرردد، وذلرك بوسررائ  
املت رأتين منه ل اإلجراءاو املت ذة  ابني ابلفريو   ومنها ضمان املشاأتدة النش ة للشباك املص

 للتصدي للفريو  
ابلررردول  ن تملزررر  اب هرررود الراميرررة لت ررروير بررررامأل تثقيرررف تكرررون دقيقرررة  يهيررر  -15 

علميا  ومناسبة من حيم السن ومراعية للسياقاو الثقافيرة لتزويرد املرااقراو واملررااقني والشراابو 
يتفق مرم قردأتاام املت روأتة، مبمللومراو عرن الصرحة ا نسرية  والشبان، داخ  املدأتسة وخاأتجها، مبا

أتسرراو ا نسررية والوقايررة مررن فررريو  نقرا املناعررة البشرررية، واملسرراواة بررني ا نسررني واإلوابيرة واملما
 ومتكني املر ة، وحقوق اإلنسان والنماء البدن والنفسو والنمو ل مرحلة البلوغ 

املتفاقمررة للتمييررز والوصررم والملنررف واإليررذاء  إىل  ن األشرركال املتملررددة  و يشررري -16 
الذين يفررت    رم  ش ا  املصابون بفريو  نقا املناعة البشرية  ويتملر   ا األ الم غالبا  ما

املت رررأتون منرره و فررراد الفئرراو السرركانية الرئيسررية تن رروي علررى آاثأت سررلبية  مصررابون ابلفررريو   و
 يتمللق ابلتمتم أبعلى مستو   كن بلوغه من الصحة الملقلية  فيما

ل مشرررركلة امل رررردأتاو  علررررى ا اجررررة إىل مراعرررراة بقملررررد الصررررحة الملامررررة يشرررردد -17 
الملامليررة، وفقررا  للتوصررياو الململيررة الررواأتدة ل الوثيقررة اخلتاميررة للرردوأتة االسررتثنائية الث ثررني للزممليررة 
الملامررررة، اململنونررررة "التزامنررررا املشرررررت  ابلتصرررردي ملشرررركلة امل رررردأتاو الملامليررررة ومواجهتهررررا علررررى  ررررو 

  (2)فملال"
و  نقرا املناعرة البشررية  رر على  ن دسر حلقاو انتقال الملدو  بفرري  يشدد -18 

يكفرو مرن خردماو الوقايرة والتشر يا والملر ج والرعايرة  عر حصول مجيم األشر ا  علرى مرا
ل ذلررك الرعايررة  والرردعم املتصررلة بفررريو  نقررا املناعررة البشرررية عررر هتتلررف مراحرر  حيرراام، مبررا
صررررلة ابلشرررري وخة، املت صصررررة للمصررررابني بفررررريو  نقررررا املناعررررة البشرررررية واألمرررررا  املزمنررررة املت

والتصدي لت وأت س الو الفريو  املقاومرة للملقراقري، وللملر ج ابلفريوسراو الملكوسرة ومب راداو 
 امليكروابو 
الرررردول علررررى  ن تتصررررد  لألشرررركال املتملررررددة واملتقا ملررررة للتمييررررز وتلرررر   يررررم -19 

جئرررني االحتياجررراو اخلاصرررة مرررن خررردماو الرعايرررة الصرررحية للمهررراجرين والسررركان املتنقلرررني وال 
والسرركان املت رررأتين مررن األزمرراو، ل سررياق التصرردي لفررريو  نقررا املناعررة البشرررية، و ن ت ررم 
حدا  للوصم والتمييز والملنف وتراجم سياسرااا الرم تفرر  قيرودا  علرى الردخول إىل  أتاضريها علرى 
 سرررا  اإلصرررابة بفرررريو  نقرررا املناعرررة البشررررية بغيرررة إلغررراء تلرررك القيرررود ومنرررم إعرررادة األشررر ا  

__________ 

 .30/1-قراأت ا مملية الملامة دإ (2)
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يلرزم مرن إجرراءاو دعمرا  السرتفادة  يدعو الدول إىل  ن تت ذ مرا ب  إصابتهم ابلفريو ، دمابس
اررذه الفئرراو مررن خرردماو الوقايررة والتشرر يا والملرر ج والرعايررة والرردعم املتصررلة بفررريو  نقررا 

 املناعة البشرية 
على ضروأتة التحقق من  ن اسرتاتيزياو املساواة برني ا نسرني تتصرد   يشدد -20 

ل ذلررك السررلو  املتمثرر  ل التررأخر ل التمررا  الرعايررة  ألثررر اململررايري ا نسررانية ال رراأتة، مبررا  ي ررا  
الصرررحية، واضفرررا  مسرررتو  التغ يرررة بفحوصررراو فرررريو  نقرررا املناعرررة البشررررية والملررر ج منررره، 
واأتتفررا  مملرردل الوفيرراو املتصررلة ابلفررريو  ل صررفوت الرجررال، ضررمات  لتحسررني النتررائأل الصررحية 

 ل وا د من انتقال الملدو  ابلفريو  إىل الشرداء لد  الرجا
على ضروأتة إلحة خدماو شاملة ل جماالو الوقايرة والتشر يا  يشدد  ي ا   -21 

والملرر ج والرعايررة والرردعم املتصررلة بفررريو  نقررا املناعررة البشرررية ل السررزون و مررادن االحتزرراز 
 األخر  
ها وبراجمهرا، واملنظمراو الدوليرة الدول ووداالو األمم املتحدة وصرناديق يشزم -22 

واإلقليميررة وغررري ا كوميررة واملؤسسرراو الو نيررة  قرروق اإلنسرران وسررائر ا هرراو اململنيررة علررى  ن 
املت ررررأتين مرررن  تكفررر  املشررراأتدة ا ادفرررة لألشررر ا  املصرررابني بفرررريو  نقرررا املناعرررة البشررررية  و

راأتاو املتصلة بفريو  نقا املناعة اإلصابة والفئاو السكانية الرئيسية ل د  من عملية ا اذ الق
 البشرية وعملية تنفيذ السياساو والرامأل ذاو الصلة 

إىل مفرو  األمرم املتحردة السرامو  قروق اإلنسران  ن يرنظم استشرراأتة،  ي لر  -23 
، وابلتنسرررريق مرررم برررررتمأل األمرررم املتحرررردة املشررررت  اململررررا 2019 خررر ل النصرررف األول مررررن عرررام

رية/اإليدز، تررردوم يومرررا  ونصرررف اليررروم، وذلرررك ملناقشرررة مجيرررم الق رررات بفرررريو  نقرررا املناعرررة البشررر
والتحدتو ذاو الصلة املتمللقة ابحرتام حقوق اإلنسان ل سياق التصدي لفريو  نقرا املناعرة 
البشررررية و ايتهرررا وإعما رررا، مرررم الرتديرررز علرررى االسررررتاتيزياو واملماأتسررراو الف رررلى املتبملرررة علرررى 

 قليمو الصمليدين اإلقليمو ودون اإل
إىل املفرررو  السرررامو  ن يررردعو للمشررراأتدة ل االستشررراأتة الررردول  ي لررر   ي رررا   -24 

ل ذلرك ايئراو األمرم املتحردة ووداالارا وصرناديقها  األع اء ومجيم ا هاو اململنيرة األخرر ، مبرا
وبراجمها ذاو الصلة، واإلجراءاو اخلاصة اململنية، وخباصة املقرأت اخلا  اململا حبرق در  إنسران ل 

مررررن الصررررحة البدنيررررة والملقليررررة، وايئرررراو اململااررررداو، واملنظمرررراو  التمتررررم أبعلررررى مسررررتو  ممكررررن
وا يئاو اإلقليمية اململنية حبقوق اإلنسان والصرحة، واملؤسسراو الو نيرة  قروق اإلنسران، وممثلرو 

الرذين يفررت   اجملتمم املدن، مبن ل ذلك األشر ا  املصرابون بفرريو  نقرا املناعرة البشررية  و
 املت رأتون منه  ململرضون لسصابة ابلفريو   وا   م مصابون ابلفريو   و

إىل املفررو  السررامو  ن يملررد تقريرررا  عررن نتررائأل االستشرراأتة يرردد  ي لرر  دررذلك -25 
فيررره االسررررتاتيزياو واملماأتسررراو الف رررلى اإلقليميرررة ودون اإلقليميرررة الرررم تكفررر  التصررردي لررروابء 

 ا  املصرررابني ابلفررررريو  فرررريو  نقرررا املناعرررة البشرررررية واحررررتام و ايرررة وإعمرررال حقرررروق األشررر
املت رررأتين منرره، و ن يقرردم  اململرضررني لسصررابة ابلفررريو   و الررذين يفرررت    ررم مصررابون برره  و  و

 التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان ل دوأتته ا ادية واألأتبملني.
    


