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 مقدمة

، إىل اللجنة االستـشارية أن تـضع        ٨/١٣طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١
املبادئ واملبادئ التوجيهية للقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني         مشروع جمموعة من    

وطلب اجمللس أيضاً إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   . اد أسرهم باجلذام وأفر 
أن تعقد اجتماعاً لتبادل اآلراء بني اجلهات الفاعلة املعنية، مبا فيها احلكومات، ومراقبو األمم              
املتحدة، وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وبراجمها املعنيـة، واملنظمـات غـري             

، والعلماء، واخلرباء الطبيون، وكذلك ممثلو األشخاص املصابني باجلـذام وأفـراد            احلكومية
أسرهم، بشأن التدابري الواجب اختاذها للقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلـذام        

  .وأفراد أسرهم
عينت اللجنة االستشارية، يف دورهتا األوىل، شيغيكي ساكاموتو لوضع مـشروع           و  -٢

وُدعي السيد ساكاموتو إىل املشاركة يف االجتماع الذي        . دئ واملبادئ التوجيهية  جمموعة املبا 
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٥نظمته املفوضية يف 

، مشروع جمموعة املبـادئ واملبـادئ       وأيدت اللجنة االستشارية، يف دورهتا الثالثة       -٣
فوضية عن االجتماع املذكور    التوجيهية اليت أعدها السيد ساكاموتو، مراعية يف ذلك تقرير امل         

  .، وقدمته إىل اجمللس لينظر فيه يف دورته الثانية عشرة(A/HRC/10/62)أعاله 
، إىل املفوضية أن جتمع اآلراء بشأن مشروع جمموعة         ١٢/٧وطلب اجمللس، يف قراره       -٤

ومـات،  املبادئ واملبادئ التوجيهية اليت أعربت عنها اجلهات الفاعلة املعنية، مبا فيهـا احلك            
ومراقبو األمم املتحدة، وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتـا املتخصـصة وبراجمهـا املعنيـة،              
واملنظمات غري احلكومية، والعلماء، واخلرباء الطبيون، وكذلك ممثلو األشـخاص املـصابني            

وطلبت أيضاً إىل اللجنـة أن تـضع        . باجلذام وأفراد أسرهم، وأن تتيحها للجنة االستشارية      
موعة املبادئ واملبادئ التوجيهية يف صيغتها النهائية لتقدميه إىل اجمللس حبلول دورته            مشروع جم 

  .اخلامسة عشرة، مراعية يف ذلك متاماً آراء اجلهات الفاعلة املعنية الوارد ذكرها أعاله
للقـضاء  وقدم السيد ساكاموتو املشروع املنقح جملموعة املبادئ واملبادئ التوجيهية            -٥

 إىل اللجنـة    (A/HRC/AC/5/2)ز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسـرهم         على التميي 
ويف الدورة نفسها، أخذت اللجنة يف االعتبار التعليقات اليت         . دورهتا اخلامسة االستشارية يف   

تلقتها من أعضائها وغريهم من املشاركني خالل املناقشة وأيدت مشروع جمموعة املبـادئ             
وُيقـدم املـشروع إىل     . ٥/٣صيغته املنقحة شفوياً، وأرفقتها بالتوصية      واملبادئ التوجيهية، ب  

  .اجمللس، يف شكل مرفق هلذه الوثيقة، لينظر فيه يف دورته اخلامسة عشرة



A/HRC/15/30 

3 GE.10-15435 

  املرفق

للقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني    املبادئ واملبادئ التوجيهية        
  سرهمأباجلذام وأفراد 

  املبادئ  -أوالً  
ُيعاَمل األشخاص املصابون باجلذام وأفراد أسرهم كبشر هلم كرامة وحيـق           ينبغي أن     -١

 على أساس املساواة مع غريهم، جبميع حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية              ،هلم التمتع 
املكّرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وكذلك يف صكوك حقوق اإلنـسان الدوليـة              

 فيها، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق           األخرى ذات الصلة اليت تعد دوهلم طرفاً      
االجتماعية واالقتصادية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية          

  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
هنـم مـصابون أو     ألال ينبغي التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم            -٢

  . أصيبوا باجلذام
ينبغي أن يتمتع األشخاص املصابون باجلذام وأفراد أسرهم بنفس احلقوق اليت يتمتع              -٣

  :وحتقيقاً هلذه الغاية. هبا اجلميع فيما يتعلق بالزواج واُألسرة واألبوة
  ال ينبغي حرمان أحد من حق الزواج بسبب اجلذام؛  )أ(  
  ال ينبغي أن يشكِّل اجلذام سبباً للطالق؛  )ب(  
  .ي فصل طفل عن أبويه بسبب اجلذامال ينبغ  )ج(  

ينبغي أن يتمتع األشخاص املصابون باجلذام وأفراد أسرهم بنفس احلقوق اليت يتمتع              -٤
  .هبا اجلميع من ناحية املواطنة الكاملة واحلصول على وثائق اهلوية

ينبغي أن يتمتع األشخاص املصابون باجلذام وأفراد أسرهم باحلق يف خدمة الشعب،              -٥
اوي مع غريهم، مبا يف ذلك احلق يف خوض االنتخابات وتويل املناصب علـى مجيـع                بالتس

  .مستويات احلكومة
 ينبغي أن يتمتع األشخاص املصابون باجلذام وأفراد أسرهم باحلق يف العمل يف بيئـة               -٦
تستبعد أحداً وباحلق يف معاملتهم على قَدم املساواة مع اآلخرين يف مجيـع الـسياسات                ال

ت ذات الصلة بالتوظيف والتعيني والترقية واملرتب واستمرارية الوظيفـة والتقـدم            والعمليا
  .الوظيفي
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ال ينبغي حرمان األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم من االلتحاق باملـدارس              -٧
  .الربامج التدريبية أو استبعادهم منها بسبب اجلذام أو
 إمناء قدراهتم البشرية إىل أبعد حـّد        حيق لألشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم       -٨

واألشخاص املصابون باجلذام وأفراد أسرهم ِمَمن تـسّنى        . وحتقيق كرامتهم وقيمتهم الذاتية   
متكينهم وإتاحة الفرصة هلم لتنمية قدراهتم ميكن أن يـصبحوا عناصـر فاِعلـة يف التغـيري                 

  .االجتماعي
لـيهم أن   عيف أن يشاركوا، بـل      لألشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم احلق         -٩

يشاركوا بنشاط يف عمليات اختاذ القرارات املتعلقة بالسياسات والربامج اليت هتـم حيـاهتم              
  .بصورة مباشرة

  املبادئ التوجيهية  -ثانياً  

  أحكام عامة  -١  
ينبغي للدول أن تعزز وحتمي وتضمن اإلعمال الكامل جلميـع حقـوق اإلنـسان                ١-١

األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم دون متييـز         كل   يت يتمتع هبا  واحلريات األساسية ال  
  :وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي للدول. بسبب اجلذام

أن تتخذ مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغري ذلك من التدابري املالئمة يف              )أ(  
ف واملمارسات احلاليـة    سبيل تعديل أو إلغاء أو إبطال القوانني واللوائح والسياسات واألعرا         

اليت متيز بصورة مباشرة أو غري مباشرة ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم أو اليت               
  تفصل وتعزل األشخاص كرهاً أو جرباً بسبب إصابتهم باجلذام يف سياق ذلك التمييز؛

لتدابري الالزمة للقضاء علـى     اختاذ مجيع السلطات واملؤسسات ل    أن تكفل     )ب(  
  .مييز بسبب اجلذام الذي ُيمارسه األشخاص أو املنظمات أو املؤسسات اخلاصةالت
ينبغي للدول أن تتخذ لصاحل األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم مجيع التدابري              ٢-١

ويف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان        يف كرسةالكفيلة باإلعمال الكامل جلميع احلقوق امل     املالئمة  
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      يف ذلك   ، مبا    اليت هي طرف فيها    نسان الدولية صكوك حقوق اإل  

 واتفاقية حقـوق  ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

ويف غري ذلك من عمليـات صـنع        يف سياق وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات         ٣-١
ينبغـي  ذات الصلة باألشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسـرهم،         قرارات املتعلقة بالقضايا    ال

أن تـشركهم   باجلذام وأفراد أسـرهم و     عن كثَب مع األشخاص املصابني    للدول أن تشاور    
  .أو من خالل َمن ميثلهم من املنظمات احمللية والوطنيةبفعالية بصورة فردية 
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  املساواة وعدم التمييز  -٢  
وأن من  ينبغي للدول أن تعترف بأن مجيع األشخاص سواسية أمام القانون ويف ظله               ١-٢

  .أن يتمتعوا، دون أي متييز وعلى قدم املساواة، باحلماية واملزايا اليت يوفرها القانونحقهم 
ينبغي للدول أن حتظر مجيع أشكال التمييز بدعوى أن الشخص مـصاب أو كـان               ٢-٢

 لألشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسـرهم احلمايـة القانونيـة           مصاباً باجلذام وأن تضمن   
  .املتساوية والفعلية

كـم الواقـع    ملـساواة حب  لتحقيق ا الالزم اختاذها    ُينظر إىل التدابري احملددة      ينبغي أال   ٣-٢
  . على أهنا متييزلألشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم 

  النساء واألطفال والفئات الضعيفة   -٣  
غريهم من   يؤثر اجلذام تأثرياً ضاراً كبرياً على النساء واألطفال و         ،يف جمتمعات كثرية    ١-٣

ولذلك ينبغي للدول أن تـويل اهتماماً خاصاً لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  . الفئات الضعيفة 
 الفئات الضعيفة ممن هم مـصابون أو كـانوا مـصابني          غريهم من أفراد    للنساء واألطفال و  

  .لك ألفراد أسرهمباجلذام، وكذ
ينبغي للدول أن تعزز سبل التنمية والتقّدم والتمكني الكاملـة للنـساء واألطفـال                ٢-٣

  .والفئات الضعيفة، ممن هم مصابون أو كانوا مصابني باجلذام وأفراد أسرهم

  البيت واألسرة  -٤  
ـ          ينبغي للدول، كلما أمكن،        ية أن تدعم ملّ مشل األسر اليت تشّتتت يف العقود املاض

  .بسبب السياسات واملمارسات ذات الصلة باألشخاص الذين ُشّخص لديهم مرض اجلذام

  العيش يف اجملتمع احمللي والسكن  -٥  
ينبغي للدول أن جتهد يف سبيل متكني األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم من               ١-٥

شاركتهم بالكامل يف   التمتع باحلقوق نفسها اليت يتمتع هبا كل فرد وإتاحة سبيل إدماجهم وم           
  .اجملتمع احمللي

ينبغي للدول أن تتعّرف على األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم الـذين يعيـشون                ٢-٥
  .فصلني عن جمتمعهم احمللي بسبب مرضهم وتقدمي الدعم االجتماعي هلمنأو م معزولني

األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم من اختيار أمـاكن   ينبغي للدول أن متكّن       ٣-٥
  .عدم إجبارهم على قبول ترتيبات عيش معّينة حبكم مرضهموأن تضمن إقامتهم 

ينبغي للدول أن متكِّن مجيع األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم الذين عزلـوا            ٤-٥
اخلاصـة   صلة حياهتم يف املستـشفيات    جرباً من قبل بسبب سياسات الدولة السارية وقتها من موا         
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 وإذا كـان    .واملستشفيات العامة اليت أصبحت بيوتاً هلم إذا رغبوا يف ذلك         ،  باملصابني باجلذام 
نقلهم إىل أماكن أخرى أمراً ال مفر منه وجب أن يشارك املقيمون يف هذه األماكن مشاركة                

لك حتسني ظروف العيش يف تلـك  وينبغي للدول مع ذ  . فعلية يف القرارات املتعلقة مبستقبلهم    
وينبغي للدول أيضاً أن تقوم، مع      . مةاملستشفيات العا واملستشفيات اخلاصة باملصابني باجلذام     

وتعزيز املراعاة الالزمة لرغبات املصابني باجلذام وأفراد أسرهم، ومبشاركتهم الكاملة، بتصميم  
ياً يف اجملتمع احمللي واالسـتغناء      األماكن تدرجي وتنفيذ خطط من أجل إدماج املقيمني يف هذه         

  .تدرجيياً وعلى مراحل عن هذه املستشفيات بأنواعها

  املشاركة يف احلياة السياسية  -٦  
 التصويت صابني باجلذام وأفراد أسرهم حبقمتتع األشخاص املتضمن  أن  لدول  ينبغي ل   

  قدم املـساواة   علىاحلكومة،  على مجيع مستويات    وتقلد املناصب العامة    والترشح لالنتخاب   
وجيب أن تكون إجراءات التصويت متاحة هلم وميّسرة االستخدام ومالئمـة           . مع اآلخرين 

  .باجلذامتأثّرين جسدياً جلميع األفراد امل

  ممارسة املهن  -٧  
وتـشكيل  مزاولة املهـن احلـرة      ينبغي للـدول أن تشجـع وتدعم إتاحة فرص          

ملصابني باجلذام وأفـراد أسـرهم، وكـذلك        التعاونيات وتوفري التدريب املهين لألشخاص ا     
  .يف أسواق العمل العاديةتوظيفهم 

  التعليم  -٨  
ينبغي للدول أن تعزز سبيل التعلّم جلميع األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم              

  .على قدم املساواة مع اآلخرين

  العبارات اليت تنّم عن التمييز  -٩  
زدرائي االاالستعمال  تنّم عن التمييز، مبا فيها      ينبغي للدول أن حتذف العبارات اليت         

أو ما يعادله بأي لغة أو هلجة، من مجيع املنشورات احلكومية وأن تـنقّح              " جمذوم"صطلح  مل
  .بسرعة ومىت أمكن ذلك املنشورات القائمة اليت تتضمن هذه العبارات

  األنشطة العامة والثقافية والترفيهيةاملشاركة يف   -١٠  
لدول أن تعزز متتع األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم بـاحلقوق           ينبغي ل   ١-١٠

واحلريات املكرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وصكوك حقوق اإلنسان الدولية الـيت             
هي طرف فيها، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،             

ـوق املدنيـة والسياسية، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي         والعهد الدويل اخلاص باحلق   
  .اإلعاقة
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إىل سبل وصول األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم        ينبغي للدول أن تعزز       ٢-١٠
األماكن العامة، مبا فيها الفنادق واملطاعم واحلافالت والقطارات وغريها من وسائل النقـل             

  . ، على قدم املساواة مع غريهمالعام
إىل األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم      ينبغي للدول أن تعزز سبل وصول         ٣-١٠

  . على قدم املساواة مع غريهم ،املرافق الثقافية والترفيهية
إىل املصابني باجلذام وأفراد أسرهم      األشخاصينبغي للدول أن تعزز سبل وصول         ٤-١٠

  .، على قدم املساواة مع غريهمأماكن العبادة

  رعاية الصحيةال  -١١  
ينبغي للدول أن توفّر لألشخاص املصابني باجلذام رعاية صحية جمانية أو ميسورة              ١-١١

التكلفة ال تقل نطاقاً وجودة ومستوى عما توفره لألشخاص املـصابني بغـري ذلـك مـن            
اجلذام وباإلضافة إىل ذلك ينبغي للدول أن توفّر ما يلزم لربامج الكشف املبكر عن              . األمراض

مبا يف ذلك عالج أي تفاعالت وإصابات لألعصاب قد حتـدث            ،ن العالج السريع له   وتؤم
  .نتيجة له، من أجل منع ظهور أي عواقب تسبب الوصم

ينبغي للدول أن تدرج املشورة النفسية واالجتماعية بوصفها رعاية عادية حيظـى          ٢-١١
سب احلاجـة بعـد   هبا األشخاص املصابون باجلذام الذين خيضعون للتشخيص والعالج، وحب     

  .انتهاء العالج
على الـدواء   ألشخاص املصابني باجلذام    حصول ا تسهر على   ينبغي للدول أن      ٣-١١
  . هلمالرعاية الصحية املالئمةتوفري  فضالً عن جماناً

  مستوى املعيشة  -١٢  
ينبغي للدول أن تعترف حبق األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم يف مستوى   ١-١٢

وتعزيز هذا احلق دون أي متييز بسبب اجلـذام       لصون  ق وأن تتخذ التدابري املالئمة      معيشي الئ 
املسكن واملاء الصاحل للشرب وشبكات الصرف الصحي وغـري         امللبس و فيما خيص الغذاء و   

  :وينبغي للدول. العيشظروف ذلك من 
شارك فيها كلّ من احلكومة واجملتمـع       يأن تنهض بالربامج التعاونية اليت        )أ(  

  مع األموال ووضع الربامج لتحسني مستوى املعيشة؛جلاملدين واملؤسسات اخلاصة 
الفقر، وذلـك   يف  أن توفّر أو تؤّمن التعليم لألطفال الذين تعيش أسرهم            )ب(  

أو يرعاها اجملتمـع  /من خالل إتاحة املنح الدراسية وغريها من الربامج اليت ترعاها احلكومة و          
  املدين؛
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الفقر إمكانية الوصـول إىل بـرامج       يف  اص الذين يعيشون    أن تكفل لألشخ    )ج(  
  .التدريب املهين والقروض الصغرية وغريها من وسائل حتسني مستواهم املعيشي

  :ل ما يليقبيينبغي للدول أن تعزز إعمال هذا احلق من خالل اختاذ تدابري مالية من   ٢-١٢
 ال ميكنهم العمل    منح األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم، الذين        )أ(  

  بسبب سنهم أو مرضهم أو إعاقتهم، معاشاً حكومياً؛
لفقـر   يف ا   الذين يعيشون  ،مد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم       )ب(  

  .مبساعدة مالية من أجل السكن والرعاية الصحية

  زيادة الوعي  -١٣  
وميـة  ينبغي للدول، بالعمل مع مؤسسات حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلك           

واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم، أن تضع سياسات وخطط عمل لزيادة الـوعي يف اجملتمـع    
وميكـن أن   . وتعزيز احترام حقوق وكرامة األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم        ككل  

  : العمل األهداف التاليةتشمل هذه السياسات وخطط 
 ،مستويات النظام التعليمـي   توفري املعلومات املتعلقة باجلذام على مجيع         )أ(  

ابتداًء من التعليم اخلاص بالطفولة املبكرة، مع التأكيد على أمور منها أن اجلذام مرض ميكـن     
أو الـذين كـانوا     التعايف منه وجيب أالّ ُيستخدم كأساس للتمييز ضد األشخاص املصابني           

  باجلذام وأفراد أسرهم؛مصابني 
واليت تقـّدم   " عرف حقوقك ا"ية املعنونة   تعزيز إنتاج ونشر املادة اإلعالم      )ب(  

  ؛ مؤخراًإصابتهم باجلذامُشخصت جلميع األشخاص الذين 
تشجيع وسائط اإلعالم على تصوير األشخاص املصابني باجلذام وأفراد           )ج(  

  أسرهم بصور وعبارات حتفظ هلم كرامتهم؛
 وكفـاءاهتم وقـدراهتم   االعتراف مبهارات األشخاص املصابني باجلذام        )د(  

ومسامهتهم يف اجملتمع والقيام، مىت أمكن ذلك، بدعم املعارض اليت تربز مواهبـهم الفنيـة               
  والثقافية والعلمية؛

تشجيع املبدعني، مبا فيهم الفنانون والشعراء واملوسـيقيون والكّتـاب،            )ه(  
خاصة منهم من واجهوا شخصياً التحّديات اليت يطرحها اجلذام، على املـسامهة يف زيـادة               

  ي باستخدام ما لديهم من مواهب؛الوع
توفري معلومات للقادة االجتماعيني، مبن فيهم القادة الـدينيون، تبـيِّن             )و(  

موادهم املكتوبة يف القضاء علـى   وأالكيفية اليت ميكن أن يساهم هبا ذكر اجلذام يف تعاليمهم  
  التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم؛
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 الطـب ومـدارس     كليات التعليم العايل، مبا فيها      ع مؤسسات يتشج  )ز(  
 على إدراج املعلومات املتعلقة باجلذام يف مقرراهتا التعليمية، ووضع وتنفيـذ            ،التمريض
  ومواد تربوية حمّددة اهلدف؛" تدريب املدّرب"برنامج 

تعزيز تنفيذ الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وإدمـاج             )ح(  
ن لألشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم يف الربنامج الوطين للتثقيـف يف            حقوق اإلنسا 

  جمال حقوق اإلنسان يف كل دولة من الدول؛
حكوماهتم جـرباً    حتديد سبل تكرمي وتشريف األشخاص الذين عزلتهم        )ط(  

بسبب تشخيص إصابتهم باجلذام واستخالص العرب من جتربتهم يف احلياة، مبا يف ذلك برامج              
  تاريخ املروي واملتاحف واملعامل التذكارية واملنشورات؛ال

دعم جهود التوعية على املستوى الشعيب يف سبيل بلوغ اجملتمعات احمللية             )ي(  
  .الوصول إىل وسائط اإلعالم التقليديةميكنها اليت 

  إعداد أنشطة الدول وتنفيذها ومتابعتها  -١٤  
جلنة تضطلع باألنشطة ذات الصلة حبقوق        ظر يف إنشاء أو تعيني    ينبغي للدول أن تن     ١-١٤

يف أمثـل    ،وينبغي أن تضم هذه اللجنة    . اإلنسان لألشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم     
وأفراد أسرهم وممثلي منظمات األشخاص املصابني باجلـذام         مصابني باجلذام    اًأفراد،  احلاالت

وممثلني ان وامليادين ذات الصلة،     وخرباء يف جمال حقوق اإلنسان وممثلني يعنون حبقوق اإلنس        
  .للحكومة

إىل هيئـات   اليت تقدمها   تشجيع الدول على تضمني تقارير الدول األطراف        ينبغي    ٢-١٤
القـضاء علـى    من أجل   أو نفذته من سياسات وتدابري      /املعاهدات ذات الصلة ما اعتمدته و     

  .التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم

        

  


