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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالتاسعةالدورة 
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

السامية حلقوق اإلنـسان     التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة    
  ألمني العامالسامية وا وتقارير املفوضية

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

محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشري ومتالزمـة           
  )اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

  ق اإلنسانالسامية حلقوتقرير مفوضة األمم املتحدة     

  موجز    
، الذي طلب فيه اجمللس إىل      ١٦/٢٨ُيقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان           

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تشارك مشاركة نشطة يف االجتمـاع الرفيـع               
اإلنسان،  حقوق بشأن اإليدز، حبيث تقدم منظوراً يقوم على         ٢٠١١املستوى للجمعية العامة لعام     

وأهـداف   عرضاً موجزاً عن سـياق ) أ(ويقدم هذا التقرير . وأن توايف اجمللس مبعلومات عن ذلك    
الرفيـع   اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشري واإليدز الذي اعتمـده االجتمـاع            
املتحدة  مماملستوى املعين باإليدز، مبا يف ذلك معلومات عن الدور الذي اضطلعت به مفوضية األ             

لإلعـالن    حتلـيالً ) ب(السامية حلقوق اإلنسان يف الدعوة إىل منظور قائم على حقوق اإلنسان؛            
  . بشأن فريوس نقص املناعة البشري واإليدز من منظور حقوق اإلنسان٢٠١١السياسي لعام 

 بشأن فريوس نقـص املناعـة       ٢٠١١اإلعالن السياسي لعام    "ويركز التقرير على أن       
، "تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فريوس نقص املناعة البشري واإليدز          : واإليدزالبشري  

ميثل فرصة هامة لرسم مسار جديد للتصدي لإليدز على الصعيد العاملي والنهوض حبقوق اإلنسان              
  .وسلوكيات اجملازفةعن طريق معاجلة التمييز الناجم عن الوصم املتصل بالفريوس والتعرض له 
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  تاحملتويا
  الصفحة الفقـرات 
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  بـشأن  ٢٠١١اإلعالن السياسي لعـام     سياق وأهداف   : ثالثون سنة من اإليدز     - ثانياً  

  ٤  ٩-٣  ...........)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب  وفريوس نقص املناعة البشري
/ ياألساس املنطقي إلصدار إعالن جديد بشأن فريوس نقص املناعة البشر  - ألف     

  ٤  ٥-٣  ............................................................اإليدز
  ٦  ٦  ..........................التحديات املطروحة يف جمال حقوق اإلنسان  -  باء     
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   مقدمة  - أوالً  
ماية حقوق اإلنسان يف سياق املعين حب ١٦/٢٨أكّد جملس حقوق اإلنسان، يف قراره        -١

أمهيـة االسـتعراض    ،  )اإليدز(فريوس نقص املناعة البشري ومتالزمة نقص املناعة املكتسب         
إعالن االلتزام بشأن فريوس نقـص  رز يف تنفيذ  للتقدم احمل٢٠١١عام الذي سيجري  الشامل  

 واإلعالن السياسي بشأن  ٢٠٠١ لعام   )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املناعة البشري 
وجيـري  . ٢٠٠٦ لعام   )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /فريوس نقص املناعة البشري   

 ٢٠ املـؤرخ  ٦٥/١٨٠ قرارها يف اجلمعية العامة بطلب من  ٢٠١١عام  لاالستعراض الشامل   
 إىل  ، يف الفقرة الرابعة من الديباجـة      ،وأشارت اجلمعية العامة   .٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

 فريوس نقـص املناعـة     جائحةيصادف مرور ثالثة عقود منذ ظهور       أن االستعراض الشامل    
ريوس نقص  فاملتعلق ب  ٢٠٠١ لعام   إعالن االلتزام منذ اعتماد     سنوات ، وعشر اإليدز/البشري
مخس سـنوات منـذ     والقابلة للقياس، و  اً   وأهدافه وغاياته احملددة زمني    اإليدز/البشرياملناعة  

 هبـدف   ٢٠٠٦ لعـام    اإليدز/البشريفريوس نقص املناعة    املتعلق ب عالن السياسي   اعتماد اإل 
ريوس  اخلدمات الشاملة للوقاية والعالج والرعاية والدعم املتعلقة بف        استفادة اجلميع من  حتقيق  

 ،١٦/٢٨ يف القرار    ،وطلب جملس حقوق اإلنسان   . ٢٠١٠  عام نقص املناعة البشري حبلول   
يف االجتمـاع   تشارك مشاركة نشطة    مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن        إىل  

 بشأن اإليدز، حبيث تقدم منظوراً يقـوم علـى          ٢٠١١الرفيع املستوى للجمعية العامة لعام      
ذلـك  ى  لع نزوالًويقدَّم هذا التقرير    . ذلكمبعلومات عن   اجمللس  أن توايف    و ،حقوق اإلنسان 

  .الطلب
اإلعالن السياسي بشأن   ويتضّمن هذا التقرير معلومات أساسية عن سياق وأهداف           -٢

االجتماع  الذي اعتمده )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب  وفريوس نقص املناعة البشري
وموجزاً ؛ ٦٥/٢٧٧ يف القرار  بشأن اإليدز٢٠١١ عام   املنعقد العامةالرفيع املستوى للجمعية    

 ومعلومات  التحديات اليت تواَجه يف جمال حقوق اإلنسان قبل اعتماد اإلعالن السياسي؛          عن  
 يف الـدعوة إىل     مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     عن الدور الذي اضطلعت به      

 من منظور حقوق    ٢٠١١ليالً لإلعالن السياسي لعام     منظور يقوم على حقوق اإلنسان؛ وحت     
  .اإلنسان
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 ٢٠١١لعام  اإلعالن السياسي   سياق وأهداف   : ثالثون سنة من اإليدز     - ثانياً  
متالزمة نقص املناعة املكتـسب      و بشأن فريوس نقص املناعة البشري    

   )يدزاإل(

ـ     األساس املنطقي إلصدار إعالن جديد      - ألف    /ة البـشري   بشأن فريوس نقص املناع
  يدزاإل
اإليدز، الـذي اعتمدتـه     /يشدد إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشري         -٣

 يف دورهتا االستثنائية السادسة والعشرين، على       ٢٦/٢-اجلمعية العامة باإلمجاع يف قرارها دإ     
أن إعمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع أمر جوهري للحـد مـن التعـرض               

أبرز اإلعالن األمهية احملورية للتصدي للوصم وأشكال التمييز        قد  و. اإليدز/ بالفريوس لإلصابة
وأشـار إىل أن  . اإليدز أو املعرضني لإلصابة هبما  /األخرى ضد األشخاص املصابني بالفريوس    

النساء معرضات لإلصابة بالفريوس أكثر من غريهن، فطلب إىل الدول األعـضاء أن تلتـزم              
اتيجيات وطنية ترمي إىل تعزيز النهوض باملرأة وكفالة متتعهـا الكامـل            بوضع وتنفيذ استر  

 بشأن فريوس   ،١٩٦٠، الصادر عام    والتزمت الدول، يف اإلعالن السياسي    . حبقوق اإلنسان 
، بتكثيـف  ٦٠/٢٦٢اإليدز، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارهـا  /نقص املناعة البشري 

ذ التشريعات واألنظمة وغريها من التـدابري الكفيلـة         اجلهود من أجل سن أو تعزيز أو إنفا       
بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املصابني بالفريوس وأفراد الفئات املعرضة لإلصابة به،             

كما تضّمن اإلعالن التزاماً    . وكفالة متتعهم الكامل حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة       
فريوس والفئات املعرضة لإلصـابة بـه يف إجـراءات    مبشاركة كاملة وفعالة من املصابني بال 

اية من فريوس نقـص املناعـة        خدمات الوق  وكذلك حتقيق هدف توفري   التصدي للفريوس،   
  . ٢٠١٠ حبلول عام  للجميعدعمال وةرعايال ووالعالج البشري

وحفزت هذه اإلعالنات البارزة جمتمعة الدعم العاملي لعكس اجتاه انتـشار الوبـاء               -٤
ـ ال ووالعـالج  اية من فريوس نقص املناعة البشريخدمات الوق  توفري   بوتريةع  واإلسرا  ةرعاي

، ٢٠١١مارس  / يف آذار  ،ومتشياً مع هذا الزخم املتعاظم، قررت اجلمعية العامة       .  للجميع دعمالو
 إلجـراء  ٢٠١١ يونيـه / حزيـران  ١٠ إىل   ٨رفيع املستوى يف الفترة من      اً  أن تعقد اجتماع  

 وأفـضل   ات مبا يف ذلك النجاح    ني السابقني، عالناإل احملرز يف تنفيذ     استعراض شامل للتقدم  
املمارسات والدروس املستفادة والعقبات والثغرات والتحديات والفرص املتاحة والتوصـيات    

وقررت . ٢٠١٠ اإليدز فيما بعد عام   /التصدي لفريوس نقص املناعة البشري    ورصد  لتوجيه  
وضع اسـتراتيجيات   اً  ن يشمل هذا االستعراض أيض     أ ،٦٥/١٨٠ يف قرارها    ،اجلمعية العامة 

علـى الـصعيد    هود التصدي الشامل    جبتشجيع استمرار القادة يف االلتزام      وملموسة للعمل،   
 أثناء  ، واعتمدت اجلمعية العامة   .هاواملشاركة في  إليدزا/فريوس نقص املناعة البشري   لالعاملي  

ي بـشأن  اإلعالن السياس جديداً بعنوان  إعالناً ،٦٥/٢٧٧دورهتا اخلامسة والستني يف القرار      
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مـن  تكثيف جهودنا ): اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب      و فريوس نقص املناعة البشري   
واعُتمد هـذا اإلعـالن الـسياسي       . القضاء على فريوس نقص املناعة البشري واإليدز       أجل
، مبـا يف ذلـك      لدويلد الوطين واإلقليمي وا   ُع على الصُ   تقدم هام   عندما أُحرز  ٢٠١١ لعام

 يف املائة يف    ٢٥ معدل اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشري بنسبة تتجاوز           اخنفاض
 واخنفاض معدالت انتقال فريوس نقص املناعة البشري من األم إىل الطفل          اً   بلد ٣٠أكثر من   

 أدى إىل    ماليني شخص، مما   ٦ من   ليشمل أكثر عالج  ال والتوسع يف نطاق توفري      إىل حد كبري  
ملائـة يف الـسنوات      يف ا  ٢٠اإليدز بنسبة تزيد على     ب من جراء اإلصابة  خفض عدد الوفيات    

ومع ذلك، واعترافاً بأن األهداف والغايات الواردة يف اإلعالنني الـسابقني           . اخلمس املاضية 
، وبالنظر إىل احلاجـة     ٢٠١٠ ستنتهي حبلول هناية عام      ٢٠٠٦ و ٢٠٠١املعتمدين يف عامي    

انظـر قـرار    ( إىل جتديد االلتزام بالتصدي لإليدز، فمن الالزم تكثيف هذا التصدي            املاسة
 يـشكل    بأن فريوس نقص املناعة البشري      كذلك وسلّم اإلعالن ). ٦٥/١٨٠اجلمعية العامة   

حالة طوارئ عاملية وميثل أحد أضخم التحديات اليت تعترض مساعي حتقيق التنمية والتقـدم              
وُعقد االجتمـاع يف    . على الصعيد العاملي   شاملةاستثنائية   د حلول إجيا ويتطلّبواالستقرار  

عقده الرابع، وأسفر اإليدز عن وفاة أكثر        فريوس نقص املناعة البشري   الوقت الذي دخل فيه     
 مليـون طفـل     ١٧ مليون شخص بالفريوس، وتيتم حنو       ٣٣ مليون نسمة، وأُصيب     ٣٠من  

و سادس أهـم األسـباب      يدز ه إل، وا شخص جديد  ٧ ٠٠٠يدز، وُيصاب يومياً    إلبسبب ا 
  . )١(املؤدية إىل الوفاة

 ٢٠٠١  إعالن االلتـزام لعـام      تأكيد ٢٠١١ويعيد اإلعالن السياسي اجلديد لعام        -٥
 إتاحة هدف تعزيزهود من أجل اجل امللحة لتكثيف    والضرورة ٢٠٠٦واإلعالن السياسي لعام    

أهداف  بوضع   ويلتزم اإلعالن أيضاً  . ميع للج برامج الوقاية الشاملة والعالج والرعاية والدعم     
وعلى غـرار  . لوباء بإرادة سياسية متجددةللقضاء على ا حمدد زمنياًوغايات جديدة، بعضها   

 لكافـة   التـام  أن اإلعمال    جمّدداً ٢٠١١ اإلعالن السياسي لعام     يؤكداإلعالنني السابقني،   
لوباء فريوس نقـص    صدي  التحقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع عامل أساسي يف         

بأن التصدي لوصم األشخاص املصابني     اإلعالن  م  سلّيو.  العاملي  على الصعيد  املناعة البشري 
علـى  فريوس  لل التصّدييف  اً  حامس  بفريوس نقص املناعة البشري والتمييز ضدهم، ميثل عامالً       

.  هذا الـصدد   يفبضرورة تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية      اً  سلم أيض يوي   العامل الصعيد
فصالً عن حقوق اإلنسان يتناول شواغل هامة يف جمال حقوق اإلنسان           اً  ويتضمن اإلعالن أيض  

 إشارات أخرى إىل حقوق اإلنسان      فضالً عن  الفصل،   ويدعو ذلك . تتصل بالتصدي للفريوس  
األسباب مبختلف أشكاهلما ومعاجلة    لوصم والتمييز   لالتصدي  إىل   يف اإلعالن، الدول األعضاء   

__________ 

متالزمة نقص املناعـة املكتـسب      /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري        انظر   )١(
أهـم  "و) ٢٠١٠ (اإليدز/يالبشر برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة       تقرير  ) اإليدز(

 .منظمة الصحة العامليةالصادرة عن ) ٢٠١١(٣١٠، صحيفة الوقائع رقم "األسباب العشرة املؤدية إىل الوفاة
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 املرتبطة بفريوس نقص املناعـة البـشري،        وسلوكيات اجملازفة لإلصابة  لكامنة وراء التعرُّض    ا
ألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعـة البـشري أو         ل وكذلك انتهاكات حقوق اإلنسان   

  . بهاملفترض إصابتهم 

  حقوق اإلنساناملطروحة يف جمال تحديات ال  - باء  
فريوس نقـص   بشأن ٢٠١١وى للجمعية العامة عام االجتماع الرفيع املستقبل عقد     -٦

 طُلب إىل األمني العام تقدمي تقرير حتليلي عن التقدم احملرز والتحـديات     اإليدز/املناعة البشري 
، املعنون  ٢٠٠٦املتبقية يف تنفيذ االلتزامات الواردة يف إعالن االلتزام واإلعالن السياسي لعام            

حنو حتقيق انعدام اإلصابات اجلديدة بفريوس      : ن اخلدمات االحتاد من أجل تعميم االستفادة م     "
وطلب ). A/65/797" (نقص املناعة البشري، وانعدام التمييز، وانعدام الوفيات املرتبطة باإليدز        

إىل األمني العام أن يعد دراسة حتليلية بشأن         ،١٢/٢٧ يف قراره    ،جملس حقوق اإلنسان أيضاً   
تـصلة  فيذ الربامج الرامية إىل تناول حقوق اإلنـسان امل        اخلطوات املتخذة من أجل تعزيز وتن     

 ةاسـتفاد يف سياق اجلهود املبذولة بغرض حتقيق هـدف        اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشري   
 اإليـدز، / الوقاية والعالج والرعاية والدعم فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري          اجلميع من 

وس نقص املناعة البشري ومتالزمة نقص املناعـة        محاية حقوق اإلنسان يف سياق فري     "معنونة  
ويشري التقريران إىل النجاح يف تعزيز حقوق اإلنسان        ). A/HRC/16/69" ()اإليدز(املكتسب  

مـن   يف سياق التصدي للفريوس على الصعيد الوطين، بيد أهنما يركّزان أيضاً علـى عـدد              
  : تشمل ما يلي ويتضمنان عدداً من التوصيات واملالحظاتاملاثلةالتحديات 
 على الرغم من أن نسبة البلدان الـيت أفـادت           : احلماية من التمييز   نقص  )أ(  

من كل عشرة بلدان ال تـزال       اً  بزيادة وجود قوانني مطبقة ملكافحة التمييز، فإن ثالثة تقريب        
ويف احلاالت اليت توجد فيها تدابري قيـد التطبيـق   . تفتقر إىل قوانني أو أنظمة من هذا القبيل  

 يف املائة نسبة    ٦٠وتقل عن   . إنفاذها على الوجه الفعال   اً   ال جيري غالب    فإنه كافحة التمييز، مل
البلدان اليت أفادت بأن لديها آلية لتسجيل وتوثيق ومعاجلة حاالت التمييز املرتبط بفـريوس              

مسأليت الوصـم    ، عاجلت األغلبية العظمى من البلدان     ٢٠١٠ويف عام   . نقص املناعة البشري  
تمييز يف استراتيجياهتا الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري؛ بيد أنه ال توجد لدى              وال

  ؛)٢(معظم البلدان ميزانيات ألنشطة مكافحة الوصم
إعادة التوجيه االستراتيجي لإلجراءات العامليـة والوطنيـة للتـصدي            )ب(  
 إجراءات التـصدي الوطنيـة       الربامج املتصلة حبقوق اإلنسان يف     ما ال ترد  اً  كثري: للفريوس

.  يف كثري من احلاالت، حمدودة النطـاق أو متفرقـة وجمـزأة             فهي ،للفريوس، وإن ُوجدت  
__________ 

)٢( UNAIDS/UNDP/Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Analysis of Key Human  
Rights Programmes in Global Fund-supported HIV Programmes (New York, 2011). 
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االستثمار يف تقيـيم أفـضل ألكثـر        ’ ١’ :واملطلوب هو حتول استراتيجي لتحقيق ما يلي      
شاركة املضمان  ’٢’؛  حتياجاهتمالضمان تغطية كافية    واألشخاص عرضة لإلصابة بالفريوس     

لوزارات اليت تعىن مبسائل تشمل فيما تشمله العدالة وإنفاذ القـوانني والـسجون             لنشطة  لا
البيئـة القانونيـة    التركيز على   ’ ٣’؛ و وحقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية واهلجرة والعمل     

   الوقاية والعالج والدعم؛ واالجتماعية الالزمة الستفادة اجلميع من
 القوانني العقابيـة  ُيعترب إصالح   : ية القانونية نزع صفة اجلرم وأوجه احلما      )ج(  

 إجراءات التصدي للفريوس وتعزيز محاية حقوق اإلنسان لألشـخاص املـصابني            تعرقلاليت  
.  التصدي املـستدامة لإليـدز     من العوامل األساسية يف إجراءات    والفئات املعرضة لإلصابة    

وجيب علـى   . ل نزع صفة اجلرم   وينبغي دعم القادة السياسيني يف مواجهة املسائل اليت تشم        
نقل الفـريوس   من اجلهود إلعادة النظر يف تطبيق القانون اجلنائي ضد          اً  الدول أن تبذل مزيد   

 وأثـر كـل   املثلية اجلنسيةطي املخدرات ووتعريض الغري لإلصابة به واملشتغلني باجلنس وتعا     
دول أيضاً أن تـصلح     وينبغي لل . ذلك يف االستفادة من اخلدمات املقّدمة للتصّدي للفريوس       

 وتفرض قيوداً على سفر األشخاص املصابني بالفريوس أو         التثقيف اجلنسي القوانني اليت تقّيد    
الرامية هود  اجلوجيب إيالء عناية خاصة عند بذل       . تنص على طلب تشخيص إلزامي للفريوس     

ـ التصّدي للعنف القائم على أساس نوع اجلنس وحقوق         من أجل     نيانوإصالح الق إىل    رأةامل
    من الفئات السكانية الرئيسية؛ا وغريمهوالطفلذات الصلة بالفريوس 

زيادة مشاركة األشخاص املعرضني لإلصابة بـالفريوس واألشـخاص           )د(  
 راسخاً منذ وقت     مبدأً صابني بفريوس نقص املناعة البشري    متثل زيادة إشراك امل   : املصابني به 

ه جناح هذه اإلجراءات علـى مـستوى        طويل ضمن إجراءات التصدي للفريوس وأحد أوج      
ت القرائن تشري إىل تزايد درجة تعّرض أفراد شرائح رئيسية من ولكن ملا كان. حقوق اإلنسان

 للغاية جتديـد مـشاركة       املهمّ اإليدز فإنه ال خيفى أن من     فريوس  ب السكان ملخاطر اإلصابة  
 يف مجيع جوانـب     حتسينهااملصابني بالفريوس واملعرضني خلطر اإلصابة به وتوسيع نطاقها و        

   إجراءات التصدي؛
 متعلقـة   حتلـيالت تبني عـدة    : نياجلنسانيوالعنف  القضاء على التمييز      ( ه(  

بالقضايا اجلنسانية أن خضوع النساء والفتيات وتعرضهن للعنف يؤديان إىل انتقال الفريوس            
 تعبئة احلكومات   ومتثل. تلقّي الرعاية والعالج والدعم    حتول دون ويشكالن عقبات جنسانية    

إحـدى   والعنف   معاجلة هذه املسألة  واجملتمع املدين واجلهات املاحنة لزيادة الربامج الرامية إىل         
  ؛األولويات
 احلكومـات واجلهـات     مثة حاجة ملحة إىل تعبئة    : متويل الربامج الوطنية    )و(  

 وإىل توفري   ،حقوق اإلنسان الربامج املركزة على    يف   املوارد املالية والتقنية  الستثمار  املاحنة معاً   
وينبغي ختصيص مزيد مـن      .املوارد إلجراء تقييم شفاف ومستقل ملا يتخذ من هذه التدابري         

 وينبغـي . املوارد إلعداد وتنفيذ برامج مناسبة وشاملة للتثقيف بالفريوس تستهدف األطفال         
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 وضع  ينبغينرية، كما   متكني العاملني يف اجملال الصحي من محاية السرية، وكفالة املوافقة املست          
  ؛والتمييز آليات عاملة إلنصاف األشخاص الذين يتعرضون لسوء املعاملة

نظراً إىل  : تعميم احلصول على خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم         )ز(  
 القهقريةلفريوسات  لأن حنو شخصني من بني ثالثة أشخاص حيتاجان إىل العالجات املضادة            

، يتعني على الدول األعضاء اعتماد ُنهج معـزَّزة  )٣(على تلقي هذا العالج زاال غري قادرْين     ما
ويشمل ذلك إعادة االلتزام بتخطي . الحتياجات عالج املصابني بالفريوس ورعايتهم ودعمهم

احلواجز القانونية والتنظيمية والتجارية وغريها من احلواجز اليت تعوق التمتع بالوقاية والعالج            
  .والرعاية والدعم

  دور مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم   
مشل االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة جلسات عامة ومخس حلقات نقـاش        -٧

 جانبية عديدة وأشرف رئيس اجلمعية العامـة        تظاهراتوفضالً عن ذلك، ُنظِّمت     . مواضيعية
 آراءباه االجتماع الرفيع املـستوى إىل  على جلسة غري رمسية للمجتمع املدين هبدف توجيه انت 
ووفقاً لقـرار جملـس     . ديداجلعالن  اإلاجملتمع املدين وإدراج مسامهته يف املفاوضات بشأن        

، شاركت مفوضية األمم املتحـدة      ٦٥/١٨٠ وقرار اجلمعية العامة     ١٦/٢٨حقوق اإلنسان   
ز ودعمـت العمليـات     السامية حلقوق اإلنسان يف االجتماع الرفيع املستوى املعين باإليـد         

 االجتماع، بالتعاون مع برامج األمم املتحدة وصـناديقها ووكاالهتـا        سبقتالتحضريية اليت   
ومشلت األنشطة إصدار مذكرة إعالمية ومواد اتصال لتوجيه االنتباه إىل أمهيـة            . املتخصصة

يـسية  احلفاظ على أهداف وغايات حقوق اإلنسان يف اإلعالن اجلديد وتقييم اجملـاالت الرئ       
حلقوق اإلنسان ذات األولوية باالستناد إىل تقرير األمني العام إىل جملس حقـوق اإلنـسان               

(A/HRC/16/69) .         ٢٠١١وتابعت املفوضية أيضاً املفاوضات املتعلقة باإلعالن السياسي لعام 
  .  ملن طلبهاوقدمت املشورة بشأن املسائل التقنية

ناقشة الفريق الرفيع املستوى املعين بالوقايـة       ودعمت املفوضية التحضريات املتعلقة مب      -٨
وكـان هـدف    ". للحيلولة دون وقوع أي إصابات جديدة؟     ما الذي ميكن عمله     "املعنونة  

الفريق التركيز على أولويات حتقيق أهداف الوقاية من الفريوس، مبا يف ذلك القـضاء علـى             
املعّرضة لفئات السكانية ارضاً ولفئات السكانية األكثر تعاختطي العمل على الوصم والتمييز، و

مبا يكفل وضع هنج شامل للوقاية والعـالج        العراقيل يف جمال الوقاية     بصورة أكرب،   للمخاطر  
ومن بني املسائل العديدة    . وتثقيف الشباب بغية تصّدر اجلهود الوقائية من الفريوس مستقبالً        

__________ 

 ليوم اإليدز العاملي، وهو تقرير صادر عن برنامج األمم          ٢٠١١تقرير عام   تشري آخر البيانات املستقاة من       )٣(
 يف املائة من األشخاص الذين حيق هلم تلقّي العالجـات           ٥٠، إىل أن حنو     املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز   

 .ن عالجاً ينقذ حياهتماملضادة للفريوسات القهقرية يتلقّون اآل
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 يف كل مـستوى مـن       جملال السياسي يف ا اليت ركّز عليها الفريق احلاجة إىل االلتزام والقيادة         
. مستويات دعم الوقاية من الفريوس والتصّدي ووضع حد للوصـم والتمييـز والتـهميش             

 الربامج الكفيلة مبعاجلـة انعـدام       االرتقاء مبستوى وركزت املناقشات أيضاً على احلاجة إىل       
ضـمن  املنوط بالرجال   دور  الاملساواة بني اجلنسني والعنف ضد النساء والفتيات والنظر يف          

وركّز املشاركون على أن االحترام، مبا يف ذلك ذكر الفئـات           . إجراءات التصدي للفريوس  
السكانية باالسم يف كنف الكرامة وليس االزدراء، سيخرج الوقايـة مـن الفـريوس مـن               

قوق احلويلزم إعادة النظر يف القوانني والسياسات واملمارسات أو اعتمادها لدعم           . التهميش
لفئات السكانية املعرضة لإلصابة أو الفئات السكانية الرئيـسية، ودعـم تنفيـذ             ل يةاإلنسان

 األشخاص بسبب ميـوهلم     ووضع حّد لتجرمي  التدخالت الفعالة مثل برامج احلد من الضرر        
  . اجلنسية أو تعاطي املخدرات أو نقل الفريوس

أمام الفريق الرفيع املـستوى      يف كلمته    ،وركّز األمني العام املساعد حلقوق اإلنسان       -٩
 على الصالت احليوية بني حقوق اإلنسان والبيئات احلمائية مقابـل البيئـات             ،املعين بالوقاية 

حقوق يف جمال   واقترح مخسة إجراءات الزمة حتظى باألولوية       . القانونية العقابية واالجتماعية  
صول إىل أكثر الفئات تعرضاً الو) أ: (اإلنسان لدعم التصدي لإليدز على الصعيد العاملي وهي

إشراك املصابني بالفريوس   ) ب(للتمييز وكفالة حصوهلا على اخلدمات ذات الصلة بالفريوس؛         
إعادة النظر يف القوانني  )ج(يف مجيع جوانب التصدي بغض النظر عن الفئة اليت ينتمون إليها؛ 

جلنس واملثلية والقيود على السفر     واملشتغلني با العقابية املتعلقة بنقل الفريوس وتعريض الغري له        
والتشخيص اإلجباري وتعزيز القوانني والسياسات املتعلقة بالتثقيف اجلنسي وحقوق املـرأة؛           

القضاء على التمييز والعنف القائمني على أساس اجلنس وزيادة الربامج الكفيلة مبعاجلـة             ) د(
 اليت تعوق اسـتفادة  العراقيلريها من  التنظيمية والتجارية وغالعراقيل إزالة ( ه(هذه املسألة؛ و  

 ورعايتهم ودعمهم بصفته حقاً إلزاميـاً مـن         ممجيع املصابني بالفريوس من الوقاية وعالجه     
 األمني العام   أبداهالمالحظات اليت   صدى ل  املالحظات اليت أبداها     وجاءت. حقوق اإلنسان 

احلملة ضد مرض اإليـدز،     ن  إ "قاليف بداية اجللسة العامة لالجتماع الرفيع املستوى حيث         
 حقوق صرخة أطلقت من أجلوكانت .  كانت أكثر من جمرد معركة ضد املرض    بدايتهامنذ  

القـائم  لوضع حّد للتمييز    وكانت كفاحاً   .  من املساواة  لتحقيق املزيد وكانت نداًء   . اإلنسان
  ". اة على قدم املساوكما كانت مطلباً مبعاملة مجيع الناس. على أساس امليول اجلنسية

بشأن  ٢٠١١لعام  حتليل قائم على حقوق اإلنسان لإلعالن السياسي          -ثالثاً   
  فريوس نقص املناعة البشري ومتالزمة نقص املناعة املكتسب

 بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشري      ٢٠١١ميثل اعتماد اإلعالن السياسي لعام        -١٠
رض اإليدز وعكس اجتاهه    مل وضع حد لومتالزمة نقص املناعة املكتسب التزاماً عاملياً متجدداً        

والدول األعضاء، بإعادة تأكيد اإلعالنات السابقة ووضع أهداف جديـدة،          . والتخلص منه 
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اتفقت على معاجلة مسألة قيادة وقف وباء فريوس نقص املناعة البشري؛ وتوسيع نطاق تغطية     
ىل وضـع حـد حلـدوث       الوقاية من الفريوس وتنويع النُّهج املتبعة وتكثيف اجلهود الرامية إ         

النهوض حبقوق  و؛  العالج والرعاية والدعم  زيادة االستفادة من    إصابات جديدة بالفريوس؛ و   
؛ ومعاجلة نقص املـوارد واسـتخدامها بكفـاءة         وصم والتمييز والعنف  الاإلنسان للحد من    
فريوس نقـص املناعـة     إجراءات التصدي ل  تعزيز النظم الصحية وإدماج     وللتصدي لإليدز؛   

إلسراع بأنشطة البحث   وا والتنمية؛   املبذولة من أجل الصحة   اً   يف اجلهود األوسع نطاق    البشري
 منه؛ واسـتحداث آليـات      للوقاية من فريوس نقص املناعة البشري وعالجه والشفاء       والتطوير  

وتتضمن بعض أوجـه    .  حد  إىل أقصى  إجراءات التصدي تعزيز   ل لتنسيق والرصد واملساءلة  ل
  : عالن االلتزام مبا يليالتركيز اهلامة يف اإل

 عن طريـق االتـصال    انتقال فريوس نقص املناعة البشري     معدالت   خفض  )أ(  
  ؛٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٥٠اجلنسي بنسبة 

حبلـول   طفلالالقضاء على انتقال فريوس نقص املناعة البشري من األم إىل             )ب(  
 ؛٢٠١٥عام 

شري بني متعاطي املخدرات     معدالت انتقال فريوس نقص املناعة الب      خفض  )ج(  
 ؛٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٥٠باحلقن بنسبة 

 ١٥الالزم إلنقاذ احلياة ليبلغ     العالج  زيادة عدد األشخاص املستفيدين من        )د(  
 ؛٢٠١٥ حبلول عام اًمليون

 ؛٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٥٠بنسبة نامجة عن السلّ احلد من الوفيات ال  ( ه(  

 القائمني على العنفو االنتهاكم املساواة بني اجلنسني وعلى القضاء على عد    )و(  
 وزيادة قدرة املرأة واملراهقة على اتقاء خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة            أساس نوع اجلنس  

 ؛ البشري

إشراك املصابني بفريوس نقص املناعة البشري واملتضررين منـه يف اختـاذ              )ز(  
 ؛وتنفيذها وتقييمهاهلا التخطيط  التصدي وات املتعلقة بإجراءاتالقرار

 مضاعفة جهود الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري من خـالل اختـاذ         )ح(  
تدابري تشمل تيسري االستفادة من خدمات الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية وتوسيع نطـاق             

 برامج احلّد من التعّرض للفريوس والتضّرر منه؛

فـريوس علـى فئـات      الالوطنية للوقاية من    ز االستراتيجيات   يتركضمان    )ط(  
 الرجال الذين ميارسون اجلنس مع  إىلاصةاإلعالن خب يشريو - السكان األكثر عرضة لإلصابة 

فئـات   بصفتهم ينتمون إىل      باجلنس ني املخدرات عن طريق احلقن واملشتغل     ومتعاطيالرجال  
 ؛ السكان األكثر عرضة لإلصابة
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 العقبات اليت حتد مـن قـدرة        على تذليل ،  ٢٠١٥قبل حلول عام     العمل،  )ي(  
بـصورة  فريوس  اللوقاية والعالج من    االبلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل على توفري        

 املرونة اليت يتيحها اتفاق اجلوانب املتصلة       من تام   واالستفادة على حنو   وبأسعار معقولة فعالة  
 ؛بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية

يف تنفيذ برامج الوقاية مـن      اً  لقوانني والسياسات اليت تؤثر سلب    استعراض ا   )ك(  
بنجـاح   هم ودعم تهمورعايمنه   واملتضررين   املصابني به  وعالجفريوس نقص املناعة البشري     

 ؛ وإنصافوفعالية

إنفاق سنوي عال على    إىل مستوى    ،٢٠١٥حبلول عام    ،االلتزام بالوصول   )ل(  
 يف الوقت الذي جيري فيه اإلقـرار ناعة البشري واإليدز،    على فريوس نقص امل   الصعيد العاملي   

اإليـدز،  ملكافحـة  ، حسب تقديرات برنامج األمم املتحدة املشترك املنشودبأن املبلغ الكلي   
 .  دوالر يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخلمليار ٢٤ و٢٢يتراوح بني 

تعزيـز  ب بـااللتزام  بالوفاء    الدول  تعهد جمدداً ٢٠١١ اإلعالن السياسي لعام     ويؤكد  -١١
اً االحترام العاملي لكافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع ومراعاهتا ومحايتها، وفق          

والصكوك األخرى املتصلة     واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     األمم املتحدة  ملا ينص عليه ميثاق   
 لكافـة حقـوق     التام أن اإلعمال    كما يؤكد جمدداً على   . حبقوق اإلنسان والقانون الدويل   

.  العـاملي   علـى الـصعيد    فريوس نقص املناعة البشري   التصدي ل اإلنسان عامل أساسي يف     
 ملكافحـة اإليـدز   برنامج األمم املتحدة املـشترك      اإلعالن السياسي إىل استراتيجية      ويشري
اهات ، اليت تشمل حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني ضمن االجت         ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة

  .  الوقاية والعالجعلى قدم املساواة معاالستراتيجية الثالثة للربنامج 
اج فصل خاص حبقوق اإلنـسان يف اإلعـالن الـسياسي           رومما يلفت االنتباه، إد     -١٢
يشكله من تأكيد إقرار اجلمعية العامة للدور املركزي الذي تضطلع به حقوق اإلنسان يف               ملا

ضرورات حتمية حلقوق اإلنسان،    اً  الوقاية والعالج أيض  اً  هدفوبينما يعكس   . التصدي لإليدز 
 وعلـى   ة واجتماعي ةوضع أطر قانوني  ) أ: (يركز الفصل اخلاص حبقوق اإلنسان على ما يلي       

 دماتاخلوصم والتمييز والعنف وتعزيز إتاحة      ال القضاء على    للتمكني من مستوى السياسات   
فريوس نقص املناعة ل التصدييف اً  تؤثر سلب استعراض القوانني والسياسات اليت   ) ب(للجميع؛  
 دخول األشخاص املـصابني    استعراض القوانني والسياسات اليت تؤثّر سلباً يف      ) ج(؛  البشري

  يف تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها       ) د (؛من أجل إزالتها   وإقامتهم وبقائهمفريوس  الب
 االحتياجات ةتلبي ( ه(اإليدز؛ وفريوس نقص املناعة البشري     ل للتصديوطنية  الستراتيجيات  الا

 هن، واحلد من تعرضـهن لإلصـابة      تعزيز ومحاية حقوق  عن طريق    ،لنساء والفتيات با اخلاصة
والعنف؛  االستغالل اجلنسي أشكالالقضاء على التمييز ومجيع وبفريوس نقص املناعة البشري 

الفتيات؛  سيما الرعاية  تعزيز النظم الوطنية للحماية االجتماعية ومحاية الطفل وبرامج ال        ) و(
تعزيز القوانني والسياسات اليت تكفل متتع الشباب على الوجه التـام جبميـع حقـوق               ) ز(
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لإلصـابة    إلمكانية تعرض املهاجرين وفئـات الـسكان املتـنقلني         التصدي )ح(؛  اإلنسان
م، عاليهم وأماكن عملهم واقتصاداهت    وأسرهم ومُ  مال الع يفختفيف أثر الوباء    ) ط(؛  فريوسالب

املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري واإليـدز وعـامل          منظمة العمل الدولية     توصيةمبراعاة  
قاعدة منظمة العمل الدولية األوىل املتعلقة بفريوس ) (٢٠٠ رقم التوصية (٢٠١٠العمل، لعام  

  ). نقص املناعة البشري واإليدز وعامل العمل
خاصة إىل معاهـدة دوليـة حلقـوق        وتضّمن اإلعالن السياسي ألول مرة إشارة         -١٣

 مراعاة حقـوق    بضرورة األشخاص ذوي اإلعاقة و    حقوقب باعتماد اتفاقية    رّحو. اإلنسان
 اخلـدمات   احلـصول علـى   األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بالصحة والتعليم وسهولة         

سـية   بأن إمكانية احلصول على أدوية وسلع أسا        اإلعالن السياسي  مسلّوباملثل،  . تواملعلوما
 فريوس نقص املناعـة البـشري عنـصر       سياقمعقولة يف   وبأسعار   وغري ضارة فعالة  جيدة و 

أساسي يف اإلعمال التام حلق اجلميع يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية               
  . والعقلية

 ميثل التحدي بالنسبة إىل الدول األعضاء يف        ند التفاوض بشأن اإلعالن السياسي    وع  -١٤
ـ       .  أهداف وغايات جديدة وإقرارها    وضع يف اً  ويربز إدراج أهداف ومعايري أداء حمددة زمني

الفصل اخلاص حبقوق اإلنسان يف اإلعالن السياسي على غرار األهداف ومعـايري األداء يف              
كيفية إمكانية تعزيز رصد التقدم احملرز يف حتقيق أهداف حقوق          الفروع األخرى من اإلعالن     

ن السياسي وكذلك تعزيز إطار املساءلة عن حقوق اإلنسان الـيت تتعهـد   اإلنسان يف اإلعال 
عن طريق   ،ويتيح اإلعالن السياسي  .  أن يطالبوا هبا   الدول بالوفاء هبا وحيق ألصحاب احلقوق     

باستحداث آليات تنفيذية فعالة قائمة على األدلة للرصد والتقييم واملساءلة املتبادلة بني االلتزام  
كافحة فـريوس   تعددة القطاعات مل  املعنية لدعم اخلطط االستراتيجية الوطنية      مجيع اجلهات امل  

فرصة فريدة من نوعها لزيادة إدماج مبادئ حقوق اإلنـسان           ، واإليدز نقص املناعة البشري  
وستمكن املشاركة الفعالـة    . وتقييمها يف مجيع املراحل الربناجمية إلجراءات التصدي الوطنية       

ررة وإدماج حقوق اإلنسان يف مراجعة إطار املؤشرات األساسية، كما          للفئات السكانية املتض  
يقضي بذلك اإلعالن من أجل إدماج مؤشرات حقوق اإلنسان اهليكلية مؤشرات العمليات            

 الدول من حتسني حتديد أولويات إجراءاهتا والوقوف على موعد اعتماد           ،)٤(ومؤشرات النتائج 
  . برجمتهاإجراءاهتا لتكييف سياساهتا الوطنية و

على أمهية القيم الثقافية واألخالقية والدينية والظروف احملليـة         اً  ويركز اإلعالن أيض    -١٥
وهي قيم حيوية يف التصدي لإليـدز       . بصفتها اعتبارات هامة يف إجراءات التصدي للفريوس      

ج وكما ورد يف إعالن وبرنـام     . ينبغي أن تتسق مع املعايري والقواعد الدولية حلقوق اإلنسان        

__________ 

املرحلي املقدم من املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان، عن حق كل إنسان يف التمتع بأعلى                التقريرانظر   )٤(
 ). (A/58/427 مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية
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 أمهية اخلاصيات الوطنية واإلقليمية وخمتلـف       فإنه على الرغم من وجوب مراعاة     "عمل فيينا   
 الدول، بصرف النظر عن نظُمهـا الـسياسية         على التارخيية والثقافية والدينية، فإن      املشارب

 وفـضالً ". واالقتصادية والثقافية، تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية         
وقـرار جملـس حقـوق      ) ٤املـادة    (التنوع الثقايف شأن  العاملي ب  إلعالنلاً  وفقذلك و  عن

أن يستند إىل التنوع الثقايف لكي ينتهك حقوق        ، ال جيوز ألحد     )٤الفقرة   (١٠/٢٣ اإلنسان
عن ذلـك، شـّددت       وفضالً. اإلنسان اليت يضمنها القانون الدويل أو لكي حيد من نطاقها         

) ٢٠٠٩(٢١تعليقها العام رقـم     يف  تصادية واالجتماعية والثقافية    اللجنة املعنية باحلقوق االق   
نظر إىل مفهـوم الثقافـة      ال" فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية على وجوب        حق كل   بشأن  

على أنه سلسلة من املظاهر املنعزلة أو الوحدات حمكمة الغلق وإمنا على أنه عملية تفاعلية                ال
. ات، مع احتفاظهم خبصائصهم وأغراضهم، عن ثقافة اإلنسانية       يعرب مبوجبها األفراد واجملتمع   

وأخذَ هذا املفهوم يف االعتبار الطابعني الفردي والغريي للثقافة باعتبارهـا إبـداع اجملتمـع               
  ".ونتاجه
 وفاء احلقوق السيادية للدول األعضاء، وضرورة تأكيداً  اإلعالن السياسي أيضويعيد  -١٦

 يف اإلعالن، مبا يتفق مـع القـوانني الوطنيـة           الواردةوالتعهدات  االلتزامات  بمجيع البلدان   
ن الـسيادة   إ ومن نافلة القول   .اًوأولويات التنمية الوطنية وحقوق اإلنسان املعترف هبا دولي       

وتتضمن االلتزامات اإلجيابية حلقوق اإلنسان اليت تقع علـى الـدول ذات            . تشمل املسؤولية 
مليثاق األمم املتحدة، واإلعالن اً  إعمال حقوق اإلنسان وفق كفالةعنسيادة مسؤولية الدول ال

املصادق عليها، وقواعد ومعـايري     حلقوق اإلنسان   والصكوك الدولية   العاملي حلقوق اإلنسان    
وتشمل مجيعها التعهد الفوري بعدم التمييز بيد أهنـا  . حقوق اإلنسان والقانون الدويل العريف  

  . ال تقتصر عليه
دي بالنسبة إىل الدول األعضاء يف أن تكفل إجراءاهتا تغطية التـصدي            ويتمثل التح   -١٧

 بالوباء، مبن فيهم    تأثراً، وخباصة أكثرهم هتميشاً وأكثر الفئات السكانية        الناسللفريوس مجيع   
 واحملتجزين والالجئني   مغايري اهلوية اجلنسية   مل ُيذكروا باالسم يف اإلعالن السياسي مثل         من

 ويستلزم ذلك استحداث آليات للوقوف على       .ومن يعيشون يف حالة فقر     واملشردين داخلياً 
اهليكلي وكفالة  /املنهجيالفئات اليت مل تشملها إجراءات التصدي واختاذ تدابري ملعاجلة التمييز           

وجيـب علـى    . استفادة هذه الفئات من اخلدمات الصحية ذات الصلة بالفريوس دون حتيز          
األثر غري املتناسب للوباء يف النساء والفتيات وأن تدرج أهدافاً          الدول األعضاء أن تعاجل أيضاً      

شاملة للوقاية من الفريوس ومعاجلة املصابني به ورعايتهم تتنـاول تبعيـة املـرأة والعنـف                
  .ضدها والتمييز

وفيما يتعلق بتمويل التصدي لإليدز، يقع على اجلهات املاحنة والدول التزام بكفالـة      -١٨
خصصة للتصدي للفريوس مع إعمال احلق يف التمتع بأعلى مستوى ميكـن            اتساق املوارد امل  

 املوارد  وعندما تقلّ . بلوغه من الصحة البدنية والعقلية يف سياق أقصى حد من املوارد املتاحة           
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 أكثر الفئات الـسكانية     املوجهة خلدمة  استخدام املوارد    يصبحاملخصصة للتصدي للفريوس،    
وتشمل التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلق يف الصحة      . ألة حيوية  مس استخداماً فعاالً تأثراً  

 بأمثـان   القهقريةلفريوسات  ل احلصول على العالجات املضادة      االستمرار يف أموراً منها كفالة    
؛ ومتكن األشـخاص الـذين      األشخاص اخلاضعني للعالج  معقولة ونوعية جيدة إلنقاذ حياة      
 أقل ُسـمية،    أدوية مضادة للفريوسات القهقرية تكون    احة  حيتاجون إىل العالج من تلقيه؛ وإت     

 وتتطلب حداً أدىن من الرصد      نسبة عالية من العوامل اليت حتول دون مقاومة األدوية        وتتضمن  
  .)٥( العالجيةالنجاعة حتافظ على حنيالسريري يف 

ـ             -١٩ ة ويركز ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والـصكوك الدولي
حلقوق اإلنسان املُصادق عليها على نطاق واسع على واجب التعاون الـدويل وأمهيتـه يف               

ويتعني علـى   . إعمال احلق يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية           
الدول اليت يتعذر عليها إعمال هذا احلق يف حدود املوارد املتاحة أن تسعى اللتماس املساعدة               

وحسب توافر املوارد، ينبغي للدول أن تسهل الوصول إىل املرافق والسلع واخلدمات            . الدولية
ومع . )٦(الصحية األساسية أينما كان ذلك ممكناً وأن توفر املساعدة الضرورية عند االقتضاء           

ذلك، تقع على الدول مسؤولية ضمان أن موارد التمويل الدويل للـصحة ال حتـل حمـل                 
ففي أي جمتمع،   .  النظم الصحية واحلاجة األساسية هليكل صحي فعال       االستثمارات احمللية يف  

ُيعّد النظام الصحي الفعال مؤسسة حمورية ال تقل عن النظام القـضائي العـادل أو النظـام                 
وينبغي تشجيع املبادرات الشبيهة بتلك اليت اختذهتا البلدان األفريقية         . )٧(السياسي الدميقراطي 

 أبوجا بشأن مكافحة فريوس نقص املناعة البشري واإليدز والسل          باعتماد إعالن وإطار عمل   
 يف املائة على األقل مـن       ١٥وما يتصل بذلك من أمراض معدية أخرى على ختصيص نسبة           

  .ميزانيتها السنوية لتحسني قطاع الصحة

  االستنتاجات  -رابعاً   
ي  بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشر        ٢٠١١يستند اإلعالن السياسي لعام       -٢٠

لإليدز قوة الدفع اليت سبق اكتساهبا يف جمال التصّدي         ىل  إومتالزمة نقص املناعة املكتسب     
ويتيح إطاراً حافزاً لتحويل العقد الرابع للتصدي لإليـدز إىل حقبـة            على النطاق العاملي    

__________ 

 UNAIDS/WHO, “The treatment 2.0 framework for action: catalysing the next phase ofانظـر  )٥(

treatment, care and support” (Geneva, 2011). 
بـشأن احلـق يف   ) ٢٠٠٠(١٤اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم      )٦(

 ).٣٩الفقرة (التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه 
ى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليـة  انظر تقرير املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعل           )٧(

(A/HRC/7/11). 
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.  وينعدم فيها كذلك التمييـز     حتدث فيها أي إصابات جديدة أو وفيات بسبب اإليدز         ال
ام املتجدد للدول األعـضاء بـصيغته املفـصلة يف اإلعـالن الـسياسي              ويعكس االلتز 

 الدروس املستفادة، ويدمج حتديات جديدة ويربز التـضامن العـاملي مـع             ٢٠١١ لعام
وستكون العناصـر التاليـة حيويـة يف        . األشخاص املصابني بالفريوس أو املتضررين منه     

القيادة :  سنة األوىل من التصدي لإليدز     استدامة املكاسب اهلشة اليت ُحقِّقت أثناء الثالثني      
كفالة أن يكون العالج    و الوقاية من الفريوس؛     واألخذ بأساليب ثورية يف جمال    السياسية؛  

استدامة االستثمارات يف جمال و معقولة وأن يكون مقبوالً ومتاحاً وذا نوعية جيدة؛   بتكلفة
نسان للجميع مبـا يف ذلـك       ؛ تعزيز حقوق اإل    وتقاسم املسؤولية بشأهنا   التصدي لإليدز 

  .وبسلوكيات اجملازفةمعاجلة التمييز ذي الصلة بالوصم وبالتعرض لإلصابة بالفريوس 
 بشأن فريوس نقص املناعة البـشري واإليـدز         ٢٠١٠واإلعالن السياسي لعام      -٢١
وعليه، يتعني على الدول األعضاء أن تكفل ترمجة أهـداف          . تنفيذه بقدرة قادر   ميكن ال

لسياسي وتطلعاته إىل إجراءات ونتائج حتترم حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          اإلعالن ا 
  . وحتميها

        


