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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  واألمني العاموتقارير مفوضية األمم املتحدة السامية 

  أفراد أسرهمالقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام و    

  *تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
، الذي طلب فيـه     ٨/١٣يقدم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           

 مجع املعلومات عن التدابري اليت  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      اجمللس إىل 
اختذهتا احلكومات للقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسـرهم            

ويتضمن التقرير  . وتنظيم اجتماع للخرباء بشأن هذه القضية مع مجيع أصحاب املصلحة         
حة موجزاً للتقارير الواردة من احلكومات واملنظمات غري احلكومية وأصـحاب املـصل           

اآلخرين، عالوة على النتائج الرئيسية اليت خلصت إليهـا املناقـشات الـيت دارت يف               
 يف جنيـف،    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٥املشاورة املفتوحة العضوية اليت عقدت يف       

مبشاركة الدول األعضاء واملنظمات الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة واخلـرباء             
  .واألشخاص املصابني باجلذام

  
  

__________ 

 ١٥يف تأخر تقدمي هذا التقرير لكي تؤخذ بعني االعتبار نتائج املشاورة املفتوحة العضوية اليت عقدت   *  
  .٨/١٣ من قرار جملس حقوق اإلنسان ٤، وفقاً للفقرة ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
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  دمةمق  - أوالً  
جملس حقـوق   وفقاً لقرار   ،  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      نظمت  -١

، من أجل تبادل ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٥، مشاورة مفتوحة العضوية يف      ٨/١٣اإلنسان  
ضد األشخاص املصابني باجلـذام  التمييز ذلك التمييز املتصل بالصحة، مبا يف   أثر  اآلراء بشأن   

 بطلب تقدم به اجمللس     وعمالً). انظر املرفق األول  ( التمتع حبقوق اإلنسان     يفوأفراد أسرهم،   
 إىل مجع معلومات عن     مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      القرار نفسه، سعت  يف  

تمييز ضد األشخاص املـصابني باجلـذام       التدابري املتخذة على الصعيد الوطين للقضاء على ال       
  .)١(وأفراد أسرهم

 إىل تيسري مناقشات اجمللس وجلنته االستـشارية، يتـضمن هـذا التقريـر              وسعياً  -٢
ورقة العمل األولية بشأن التمييز ضد ضحايا مـرض         االستنتاجات والتوصيات املقتطفة من     

جنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقـوق      الل إىل   فسور يوزو يوكوتا  وربالقدمها  اليت   اجلذام وأسرهم 
  ). انظر املرفق الثاين ((A/HRC/Sub.1/58/CRP.7) يف دورهتا السابعة واخلمسني اإلنسان

  نتائج املشاورة املفتوحة العضوية  - ثانياً  
       / كـانون الثـاين    ١٥، يف   مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان      عقدت    -٣

حقوق اإلنـسان  أثر التمييز على ة العضوية لتبادل اآلراء بشأن ، مشاورة مفتوح ٢٠٠٩يناير  
. فيما يتعلق بالوضع الـصحي    وخاصة  ،  باجلذام وأفراد أسرهم  اخلاصة باألشخاص املصابني    

وحضر املشاورة احلكومات، وهيئات األمم املتحدة ذات الـصلة، والوكـاالت والـربامج             
لون وخرباء طبيون، فضالً عن أشخاص      واملنظمات غري احلكومية، وخرباء مستق    املتخصصة،  

  .مصابني باجلذام وممثليهم
، حلقوق اإلنـسان  املناقشات على مبدأ عدم التمييز مبوجب القانون الدويل    توانصب  -٤

أفـراد  التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام و     وعلى وجه أخص    والتمييز املتصل بالصحة،    
فريوس نقص املناعـة    ألشخاص املصابني ب  إىل جتارب ا  أُجريت مقارنات استندت     و .أسرهم
  . واألشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال مكافحة التمييزاإليدز/البشرية

 وتضمنت جتارب وشهادات تتعلق بالتمييز ضـد        واسعة النطاق وكانت املناقشات     -٥
وانبثقت قـضايا   .  على الصعيدين الوطين والدويل    باجلذام وأفراد أسرهم  األشخاص املصابني   

__________ 

 علـى   مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     موقع  انظر  للحصول على موجز أمشل عن االجتماع،        )١(
 .www.ohchr.org: شبكة اإلنترنت على العنوان التايل
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جمموعة من   مشروعدة وساد اتفاق عام بشأن ضرورة وضع اللجنة االستشارية          ع وضوعيةم
  :وميكن إجياز ذلك على النحو التايل. واملبادئ التوجيهيةالعامة املبادئ 

رغم إحراز تقدم طيب هائل أفلح يف القضاء على اجلـذام بـصفته أحـد                 )أ(  
مـن األمـور     املـضللة  علوماتوامل والوصم بالعار  التمييزالشواغل الصحية العامة، ال زال      

يف العديد من البلدان، ما يسفر عن طائفة عريضة من انتهاكات حقوق اإلنـسان               تجذرةامل
  أسرهم؛أفراد اإلقصاء االجتماعي لألشخاص املصابني باجلذام وعن و

فريوس نقـص   ب يف حني تكابد فئات معينة، من قبيل األشخاص املصابني          )ب(  
و األشخاص من ذوي اإلعاقة أو األشخاص املصابني بأمراض مهملة           أ اإليدز/املناعة البشرية 

 حاجة إىل تركيـز  أيضاً شائعة من التمييز، مثة    ، أشكاالً )ميكن مواجهتها بطرق مماثلة   (أخرى  
وأشار بعض املـشاركني    . االنتباه على التمييز املتصل باجلذام على الصعيدين الدويل والوطين        

يف الوقت ذاته    مع القيام  على نطاق أوسع   مكافحة التمييز    للعمل يف " مسارين مزدوجني "إىل  
كما ساد توافق يف اآلراء خبـصوص  .  مبعاجلة خصائص الوصم املتأتية عن أمراض حمددة     أيضاً

 املتعددة للتمييز، ال سيما فيما يتعلق بنوع اجلـنس والـسن   للجوانبأمهية تكريس االهتمام   
  ؛والظروف االقتصادية واالجتماعية

أسرهم واملنظمـات   أفراد  يتعني ضمان إدراج األشخاص املصابني باجلذام و        )ج(  
حيـاهتم  متس  اليت متثلهم ومشاركتهم النرية يف العمليات السياسية واإلدارية والتشريعية اليت           

أفـراد  فمن شأن هذه املشاركة أن متكن األشخاص املصابني باجلذام و         . انتظاماًبشكل أكثر   
، مبا يف ذلك من خالل اإلقرار حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم بصفتها            أسرهم من مكافحة التمييز   

  اليت يتمتعون هبا؛القانونية ت ستحقامن امل
سارات ملكافحة اجلذام والتمييز املتـصل بـه أن         متعدد امل هنج  ألي  ينبغي    )د(  

يتجاوز توفري العالج والوصول إىل خدمات الرعاية الصحية والوقاية ليشمل اسـتراتيجيات            
لة لإلصالح القانوين والسياسي، واالرتقاء مبـستوى الـوعي يف اجملتمـع، والتعلـيم              شام

وهذا يكتسي أمهية خاصة بالنظر إىل الروابط القائمة بـني          . ، واملساءلة يةجمالربناوالتدخالت  
  ؛اجلذام والفقر، والفقر املدقع والعزلة

ـ      لواجب  ينبغي إيالء االهتمام ا     )ه(   صطلحات للقضاء على استخدام لغـة وم
باجلـذام وأفـراد     يف حقوق األشخاص املصابني      تزيد من التأثري  وصور متييزية من شأهنا أن      

  ؛"مرض هانسن" ما أشري إىل استخدام مصطلح وكثرياً. أسرهم
ينبغي توجيه أي مسودة للمبادئ واملبادئ التوجيهية الرامية إىل القضاء على             )و(  

 ليس إىل احلكومات فحسب، وإمنـا       فراد أسرهم باجلذام وأ التمييز ضد األشخاص املصابني     
 يف اجملال الطيب، ووسائط اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية، واملـسؤولني           العاملني إىل   أيضاً

  .، باإلضافة إىل عامة السكان واجملتمعات احملليةالعموميني



A/HRC/10/62 

5 GE.09-11534 

  التقارير الواردة من احلكومات  - ثالثاً  

  أرمينيا    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٧[  

 عن اخلـصوصيات الوبائيـة واالجتماعيـة        أشارت أرمينيا إىل حبث أجري مؤخراً       -٦
مل تـسجل   (١٩٢١ باجلذام منذ شخصاً مصاباً ٣٧٠للجذام، أخذ بعني االعتبار ما جمموعه  

وبينما خيضع بعض املصابني باجلـذام للعـالج يف         ). ١٩٧٠ إصابات جديدة منذ     ٧سوى  
قى آخرون العالج يف    لشفيات يف مصحات خمتلفة خاصة باجلذام يف االحتاد الروسي، يت         املست

تقلة بواسطة االتصال اجلنسي،    ناملركز العلمي والطيب األرميين لألمراض اجللدية واألمراض امل       
 جمموعة من احللقات الدراسية عن اجلذام لصاحل أطباء األسرة، مع التركيـز             أيضاًالذي نظم   
  . والوصم وإعادة التأهيل وتوفري فرص العملةظعلى اليق

  أذربيجان    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول ٢٧[  

 الدعم السياسي واملايل للقضاء على التمييز ضد املصابني باجلذام          أذربيجانخصصت    -٧
الـصحة  أن منظمـة  بوأفيد . أسرهم بغية محاية حقوق اإلنسان اخلاصة هبم     أفراد  املسجلني و 

ومحالت التوعية العامة متاحة من خالل      . باألدوية للعالج يف أذربيجان   زود املصابني   تالعاملية  
وكـان  . أخرى ومنشوراتمنشورات وسائط اإلعالم ومؤسسات توفري الرعاية للمصابني        

يف السنوات األخرية حبق املصابني باجلذام يف احلصول على العالج اجملاين والتعليم             هناك إقرار 
وقدمت السلطة التنفيذية احمللية إىل كـل مـصاب         . والعمل، عالوة على تعويض من الدولة     

  . باإلضافة إىل وظيفة ومسكن خاص دفعت مرة واحدة،خضع للعالج جمموعة موارد مالية 

  كندا    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٦[  

املتواضـعة املرتبطـة    مليات التدخل   ععض  بالوكالة اإلمنائية الدولية الكندية ب    قامت    -٨
 ذات صلة حبقوق اإلنسان تعاجل برامجأي لديها يف جمال اجلذام ولكن مل تكن  ولية  بالرعاية األ 

  .ألشخاص املصابون باجلذامواجهه االتمييز الذي ي
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  كوستاريكا    
  ]سبانيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ أغسطس/آب[  

ضاء على التمييز ضد األشـخاص       للق ١٩٧٤اختذت كوستاريكا خطوات منذ عام        -٩
ملكافحة  ومحالت تثقيف عامة     دون احلبس  املتجولاملصابني باجلذام، واعتمدت مذاك العالج      

بلغ أقل مـن      انتشار ، معدل ١٩٩٧ إىل   ١٩٩٠وحققت كوستاريكا، يف الفترة من      . التمييز
القضاء ، تعززت االلتزامات الرامية إىل ٢٠٠٢ويف عام  .  شخص ١٠ ٠٠٠ حالة واحدة لكل  

 بفعل شىت الربوتوكوالت وتدابري الصحة العامة وإعادة اعتمـاد          ٢٠٠٥على املرض حبلول    
متتثـل  و. إجراءات االنتباه لألمراض الوبائية وتعزيز قدرات العـاملني يف اجملـال الـصحي            

مجيع املصابني على التشخيص والعالج كوستاريكا حالياً ملعايري منظمة الصحة العاملية وحيصل 
  .ل نظام الضمان االجتماعي الوطينمن خال

  كوبا    
  ]سبانيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٩[  

انعـدام  ما يالحظ مـن     عاجلت كوبا العالقة بني الفقر وأمراض من قبيل اجلذام، و           -١٠
نـصف  يف وخباصة يف البلدان الواقعـة  املساواة يف احلصول على اخلدمات الصحية واملوارد،   

 إىل ربط برنامج للوقاية من اجلذام ومكافحته        ١٩٦٢ وبادرت كوبا منذ عام      .الكرة اجلنويب 
ونظام الصحة العامة يف كوبـا      . بتوعية السكان حبقوق اإلنسان اخلاصة باملصابني هبذا املرض       

 له يف كل ربوع      للجذام وعالجاً  ويتيح تشخيصاً شامل وجماين للجميع وال مركزي ومتيسر       
شارك األشخاص املصابون   يو. ة العاملية بالعالج متعدد العقاقري    وتربعت منظمة الصح  . البالد

 تعترض سبيلهم أية قيود للوصـول إىل التعلـيم          ال يف كل األنشطة و    باجلذام وأفراد أسرهم  
ويضمن التشريع والسياسات عدم التمييز يف التمتـع جبميـع          . والضمان االجتماعي والعمل  

  .حقوق اإلنسان

  قربص    
  ]يةنكليزباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين١٧[  

. أسـرهم أفراد  مل يسجل أي متييز يف توفري الرعاية الصحية ضد املصابني باجلذام أو               -١١
ويبدأ العالج مباشرة بعد التـشخيص،      . البيانات الشخصية حيرص على السرية فيما يتعلق ب     و
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 علـى اجلـذام     قريبـاً وقد قضي ت  . ويستمر املصابون يف العيش مع أسرهم وجمتمعهم احمللي       
  .وكانت هناك تقارير عن حاالت متفرقة فحسب

  مصر    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٩[  

 باحلق يف احلصول علـى العـالج        باجلذام وأفراد أسرهم  تمتع األشخاص املصابون    ي  -١٢
رداد العافيـة   واسـت حتقق الشفاء   الطيب الكامل يف أي مرفق طيب دون متييز وباجملان إىل حني            

ضع األشـخاص   خيفيها اجلذام إىل حدوث إعاقات،      يؤدي  ويف احلاالت اليت    . بشكل كامل 
املصابون إىل إعادة التأهيل الطيب واالجتماعي هبدف إدماجهم وإدماج أفـراد أسـرهم يف              

، الذي ينص على عزل املصابني باجلـذام        ١٩٤٦ لعام   ١٣١ورغم أن القانون رقم     . اجملتمع
 عندما اعتمد العالج متعدد     ١٩٨٤، فإنه مل ينفذ منذ عام       لشفاء، ال يزال سارياً   حىت يتحقق ا  

  .العقاقري للمصابني باجلذام، على حنو ما أوصت به منظمة الصحة العاملية

  إكوادور    
  ]سبانيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ أكتوبر/ألول تشرين ا٢٢[  

لى توفري معاملة تفضيلية    ينص ع ، الذي   )٥٠ و ٣٢املادتان  (يضمن الدستور اجلديد      -١٣
شخاص الذين يعانون من أمراض مفجعة، احلق يف احلصول باجملـان علـى             ومتخصصة لأل 
ويتاح العالج متعدد العقاقري باجملان بفضل التربعات املقدمة مـن منظمـة            . خدمات صحية 

  إىل معلومـات إحـصائية وإىل      واستناداً. الصحة العاملية ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية     
مكافحة املرض، وضعت إكوادور خطوات حمددة للمقاطعات األربع اليت تتركز فيها نـسبة             

تضمن هذه التدابري   تو). شخص ١٠ ٠٠٠لة لكل    حا ٠,٨( يف املائة من احلاالت القليلة       ٨٠
تدريب العاملني يف جمال الصحة، والتنسيق مع منظمات اجملتمع املدين الوطنية والدولية مـن              

 للقضاء على الوصم االجتماعي، وتكـريس االهتمـام الطـيب           ثقيف ت أجل تنظيم محالت  
نتيجة هذا املرض، واملراقبة والرصد املنهجيني، مبا يف ذلك يف          بإعاقات  املتخصص لألشخاص   

  .خفياًاملناطق اليت ميكن أن يكون فيها اجلذام 
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  إستونيا    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٦[  

العـالج  يقدم  و. ١٩٩٩تونيا سوى حالة واحدة من اجلذام منذ عام         مل تسجل إس    -١٤
سبتمرب، بـصفة اجلـذام     / أيلول ٢٦ املؤرخة   ٣٠٨ لالئحة احلكومية رقم     وفقاًشكل كامل   ب

ومجيع احلقوق اليت ينص عليها القانون مضمونة بالنـسبة         .  ميكن عالجه والشفاء منه    مرضا
  .  إضافيةتدابريمن الضروري تنفيذ  يس، ولذلك ل وأفراد أسرهمللمصابني باجلذام

  فنلندا    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٣[  

تكللت مساعي مكافحة اجلذام بالنجاح يف ستينات القرن املاضي ومل يكن هناك أي          -١٥
العامة غري التمييزية املنـصوص عليهـا يف        املعايري  ضمن  تو. تشريع منفصل يتعلق هبذا املرض    

من الدستور تساوي اجلميع يف املعاملة أمام القانون، مبـا يف ذلـك األشـخاص                ٦القسم  
  عامـاً  اًح قانون عدم التمييز إطـار     يتيوعالوة على ذلك،    . باجلذام وأفراد أسرهم  املصابون  

 اً واسع قدم القانون تعريفاً  يو. للمساواة يف املعاملة يف مجيع جوانب العمل والتوظيف والتعليم        
 فنلندا أحكاما   أيضاً، أدرجت   وأخرياً. لتمييز املباشر وغري املباشر على السواء     ايشمل  للتمييز،  

مركز من األسس يف قانون العقوبات وقانون عقود العمل وقانون          ملنع التمييز على أي أساس      
  .وحقوقهم املرضى

  فرنسا    
  ]فرنسيةبال: األصل[  
  ]٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول٧[  

       حالـة   ٠,٠١٣( ملعايري منظمة الـصحة العامليـة        وفقاًجلذام   على ا  مت القضاء رمسياً    -١٦
  ).شخص ١٠ ٠٠٠لكل 
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  اليونان    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٦[  

يف السنة خالل العـشرين سـنة       واحدة  بلغ عدد اإلصابات اجلديدة باجلذام إصابة         -١٧
تناول القانون رقـم    يو.  شخص ٥٠٠ يقل عن    وكان إمجايل عدد املصابني باجلذام    . املنصرمة
ـ  على حنو حمدد العالج واحلماية االجتماعية للمصابني مبرض هانسن و          ١١٣٧/١٩٨١ نص ي

مـن  " األبرص"و" اجلذام"حذف كلمات مثل   وعلى  لسرية،  لاألطباء واملمرضني   ضمان  على  
ـ        توفري دخل شهري دعماً   على  املستندات العامة و   الج،  للمـصابني الـذين خيـضعون للع

  .الذين سبق عالجهم وشفاؤهم، وألفراد أسرهم، مبن فيهم األطفاللألشخاص و

  إسرائيل    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ أغسطس/ آب١٤[  

خـدمات   ضمن دائرة    ٢٠٠٠يتلقى املصابون مبرض هانسن كامل العالج منذ عام           -١٨
رض يف ما مضى العالج وتلقى املصابون هبذا امل.  يف مركز مرض هانسن يف إسرائيل      اإلسعاف

من املصابني، ال زالت تظهر حاالت      ورغم أن املركز مل يسجل إال عددا قليال         . باملستشفيات
حصائية، طلبت احلكومة إبالغ وزارة الصحة، ألن هذا        اإلألغراض  لو. جديدة قليلة كل سنة   

  .املرض يعترب مرضا معديا

  اليابان    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول١٩[  

اختذت اليابان مبادرات خمتلفة للقضاء على التحيز والتمييز ضد املصابني باجلذام نظرا      -١٩
مؤسسة القـانون   مع  وعلى وجه التحديد، قدم أعضاء جلنة التحقق        . لتاريخ سابق من العزل   

وزارة الصحة  أت  وأنش.  تقريرهم النهائي عن مرض هانسن     ٢٠٠٥مارس  / يف آذار  اليابانيف  
بغية تقييم سياسة عزل املصابني باجلذام من النـاحيتني العلميـة           هذه اللجنة    والرفاه والعمل

 مـن قـرار     املهمةوانبثقت هذه   . سياسات حكومية بشأن وضع   والتارخيية وإسداء املشورة    
دعوى مسؤولية احلكومة   "، يعرف باسم    ٢٠٠١قانوين أصدرته حمكمة كوماموتو احمللية عام       

  . قدمت اليابان، يف مرفق، نسخة موجزة لتقرير جلنة التحققكما ".  هانسنبشأن مرض
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وتضمنت التدابري األخرى إنشاء متحف وطين عن مرض هانسن كآليـة إلذكـاء               -٢٠
 قـانون عـن دفـع       ٢٠٠١وأُقر يف عام    . الوعي ورد االعتبار لألشخاص املصابني باجلذام     

سن قـانون جديـد      ٢٠٠٨ هيوني/ومت يف حزيران  . تعويضات لرتالء مصحة مرض هانسن    
وجعلت . هلؤالء األشخاصرد االعتبار يهدف إىل توسيع نطاق خدمات الرعاية االجتماعية و      

وزارة العدل القضاء على التحيز ضد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية وباجلذام أولويـة        
 هيوني/ حزيران ٢٢، حدد يوم    ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٨بالنسبة ألسبوع حقوق اإلنسان عام      

أحـد  ك اهم،ختليد ذكر لضحايا قانون الوقاية من مرض هانسن و      رد االعتبار   ليوم السنوي ل  ا
  .التدابري اهلادفة إىل رد االعتبار للضحايا

  خستاناكاز    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول٢٩[  

ام  باجلـذ  شخصاً مصاباً  ٦٤٠ إىل تسجيل    ٢٠٠٨أشارت البيانات الرمسية يف عام        -٢١
 ١٠وأصـيب   .  على املرض  حد القضاء ، وهو ما يعترب     )شخص ١٠ ٠٠٠لكل  لة   حا ٠,٤(

 لربوتوكـوالت   وفقاًجلوا  واملاضية وع عشرين  يف السنوات ال  طفال والشباب   أشخاص من األ  
 اجلذام مـسألة ذات أولويـة       يعتربال  و. التشخيص والعالج اخلاصة ب منظمة الصحة العاملية    
. قيود قانونية أية اجلذامب صابنيألشخاص املتعترض سبيل اال و. تبعة امللسياسة الرعاية الصحية

، الكازاخستانية احلكومية   مااجلذوهو مصحة    ، هناية العالج يف مستشفى طيب متخصص      عندو
 تفرض علـى   ال و .يف املستوصف املرض ومكافحته   ومواصلة مراقبة   ة  غادربإمكان املصابني امل  
ـ   مبقدور  و. ى التعليم احلصول عل جمال  ذويهم أية قيود يف      اجلـذام  صابني ب مجيع األشخاص امل

  . دون قيد، ما عدا يف مؤسسات رعاية األطفال واملطاعم العامة على فرص عمل العثور

  مانسلطنة ُع    
  ]بالعربية: األصل[  
  ]٢٠٠٨أغسطس /آب ٢١[  

د كل أفرا تعلّم مبوجبها   مستمرة  تربوية  مان مسألة حقوق اإلنسان عملية      ُعاعتربت    -٢٢
ـ املاداملساعدة   ١٠١/٩٦املرسوم السلطاين رقم    وكفل  . اجملتمع احترام اآلخرين   ة والطبيـة   ي

الـشريعة  وعـززت   . للمواطنني العمانيني وأسرهم يف حالة املرض أو العجز أو الشيخوخة         
بصرف النظـر   لعدالة والكرامة واملساواة    ضمنت شيوع ا  ، و كافلقيم التضامن والت  سالمية  اإل

وزارة وحتملـت   . أو غريها من االعتبـارات    /الصحية و االعتبارات   و يتماعاالجركز  عن امل 
احلـاالت  واخنفض عدد . ه وأسرهمصابني بملاة عن قضية اجلذام و    يسؤولاملالتنمية االجتماعية   
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 ١٠ب اعيسـت متكنت مـن ا لحكومة وتوجد دار تابعة ل   . خنفاضا كبريا يف السنوات األخرية    ا
واستمر ثالثة  االجتماعية والنفسية والصحية املتوفرة؛      اخلدمات، حصلوا على أفضل     صابنيم
ـ تتعلق بالسكن   األسر مساعدات   وتلقت  . عيش هناك يف ال نهم  م ـ  شـهرية  اًومنح ضمان لل
، اتـه نقاهمـستوى    إىل   استناداًو. املرافق هذه   امغادرهتالعالج وبعد   ي خالل فترة    جتماعاال

ألشـخاص  اأطفـال   ووضع  . العام من جانب اجلمهور     اه واحترام اوزارة اندماجه الدعمت  
اجملتمـع العمـاين    عترب  يو. اجلذامب للحيلولة دون إصابتهم   ترعاهمأسر  لدى  اجلذام  ب صابنيامل

 حبقوقهم  نوعمتتي فهم ،تعرض للتمييز يأحد  ما من    و ؛قوقن يف احل  يمتساومجيع أفراد اجملتمع    
  . من االعتباراتكاملة بغض النظر عن أي اعتبار

  الفلبني    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨أغسطس /آب ٢٥[  

 لدعم النداء العاملي     إعالناً ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٨يف   أصدرت وزارة الصحة    -٢٣
وأقر اإلعالن بـأن اجلـذام ال زال   . التمييز ضد املصابني باجلذامالوصم و إلهناء ٢٠٠٧لعام  
ولئن كان اجلذام مرضا قابال     . يتسبب يف الوصم والعزل والتمييز    و يكتنفه سوء الفهم،     مرضاً

ومن املمكن  . للعالج، فإنه ميكن أن يسفر عن حدوث إعاقات واستمرار الوصم إذا مل يعاجل            
الوقاية من هذا املرض نظرا إىل توفر العالج متعدد العقـاقري باجملـان يف املرافـق الـصحية                  

لطوعي يف الوقت   وشدد اإلعالن على ضرورة إجراء التشخيص املبكر، واإلبالغ ا        . احلكومية
 أيضاًودعا  .  يف املرافق الصحية احلكومية، وإشراك املصابني باجلذام يف مجيع األنشطة          املناسب

إىل سن القوانني أو تطبيق التشريعات القائمة لضمان تكافؤ الفرص جلميع األشخاص، مبا يف              
  .ذلك يف جماالت التعليم والعمل واملشاركة والتنمية االقتصادية

  الربتغال    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول٢١[  

باجلـذام  مل تتخذ الربتغال أية تدابري حمددة تتعلق بالقضاء على التمييز ضد املصابني               -٢٤
، نظرا إىل ضمان دائرة الصحة الوطنية للمساواة يف املعاملة وحـصول مجيـع              وأفراد أسرهم 

 من املستحقات يف نظـام خـاص، وخفـض          املصابني، بطريقة سريعة على جمموعة واسعة     
تكاليف العالج، واإلعفاء من الدفع يف مجيع الدوائر الطبية العامة، واإلجازة املرضية ألكثـر              

قـدم  يو. زود منظمة الصحة العاملية املديرية العامة للصحة بالعالج       تو. من مثانية عشر شهرا   
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الج املصابني مبـرض هانـسن      أصدقاء رابطة راوول فولريو مسامهات سنوية إىل مشاريع لع        
  .وأسرهم وشفائهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

  قطر    
  ]بالعربية: األصل[  
  ]٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول٢٤[  

حقوق األشخاص املصابني باجلذام خالل اخلمس سنوات املاضـية          قطر استعرضت  -٢٥
ام يعترب يف املاضـي     وكان اجلذ . من أجل محايتهم ومحاية الذين كانوا يف اتصال مباشر معهم         
ويف الوقت احلـايل، تـستند      . مرضا معديا وكان املصابون به يعزلون أو يطردون من البلد         

يطردون من البالد، إال     مل يعد املصابون باجلذام   ) أ: (السياسة املتبعة إىل أربعة جوانب خمتلفة     
علـى  خـرين   أو إىل أشخاص آ  باجلذام وأفراد أسرهم  توفر للمصابني   ) ب(؛  طلببناًء على   

 إدارة الصحة املتخصصة    وفرت) ج(؛  وضعهماتصال مباشر معهم الفحوصات الطبية ويسجل       
اتصال لألشخاص الذين هم على     لمصابني باجلذام و  لالفحوصات واخلدمات الطبية والعالج     

ومل جتر أية   . توفر مجيع اخلدمات والعالج باجملان أو بتكلفة مالية معقولة        ) د(مباشر معهم؛ و  
أو دراسات علمية بشأن التمييز نظرا لعدم استرعاء انتباه السلطات إىل أية شكاوى أو              أحباث  

  .مجيع املعلومات بشأن حاالت املصابني وعالجهم بسرية كاملةتعاجل و. ممارسات متييزية

  رومانيا    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول٢٠[  

ت جديدة للجذام يف العقـود األخـرية يف         على الرغم من عدم تشخيص أية حاال        -٢٦
 هبذا املرض يستفيدون مـن اخلـدمات املتخصـصة يف           شخصاً مصاباً  ٢١رومانيا، ال زال    

يفـضلون  هـم    و متوسط عمر هؤالء األشخاص ستني عاماً     ويبلغ  . مستشفى يف تيشيليسيت  
يـزورهم  و. ع معها العـالج   فال ين  العيش يف املستشفى ألن املرض بلغ مراحل متقدمة جداً        

هلم العـالج   تقدم هذه املرافق    و. املغادرة إن رغبوا يف ذلك    أقارهبم بصورة منتظمة وبإمكاهنم     
هناك أية سياسات أو ممارسات ذات آثار متييزية ضد         ليست  و. الطيب والطعام وامللبس باجملان   

كما أجريت محالت إعالمية يف وسائط اإلعـالم بـشأن اجلـذام علـى       . املصابني باجلذام 
  .   يدين احمللي والوطين كوسيلة ملكافحة التحيزالصع
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  إسبانيا    
  ]سبانيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٦[  

إال أن  . تطلب تسجيال مفصال للمصابني   ال ي  ومن مث    ثانوية اجلذام سوى مسألة     يسل  -٢٧
ـ               ع السياسة العامة لوزارة الصحة واالستهالك متثلت يف مكافحة الوصـم والتمييـز يف مجي

  . أنشطتها وفيما يتعلق بأية مشاكل صحية

  تركيا    
  ]نكليزيةباإل: األصل[  
  ]٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٨[  

األشخاص املصابني باجلذام   جتاه  تركيا ثقافة الشمولية والتجاوب والتسامح      شجعت    -٢٨
وخصصت احلكومـة   . محالت توعية عامة بشأن إمكانية عالج املرض      ونظمت  يف اجملتمع،   
وارد الالزمة للتشخيص والعالج متعدد العقاقري ومكافحة املرض وهنضت بنـهج           باستمرار امل 

  . العاملون يف اجملال الصحي عند التعامل مع اجلذاميعتمدهمتكامل 

  أوكرانيا    
  ]روسيةبال: األصل[  
  ]٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٣[  

 مـن  ٢٧تضى املادة  قدمت املساعدة والعالج الطبيان إىل مجيع املصابني باجلذام، مبق          -٢٩
محاية األشخاص نصت على ، اليت ٢٠٠٠أبريل / نيسان٦ املؤرخ  ثالثاً- ١٦٤٥القانون رقم 

يف  مجيع األشخاص املصابني على الرعايةمبوجب القانون، حيصل و. املصابني باألمراض املعدية 
إذا كانوا ال يشكلون أي خطر إلصابة أشخاص آخرين بالعـدوى،           مرفق طيب متخصص، و   

 وفقـاً و.  طيب منـتظم   معينة  حتت إشراف   بإمكاهنم العيش مع أفراد أسرهم يف مناطق        ن  فإ
إقامتهم يف املرفـق الطـيب   أثناء و.  لزرعهاأرضللمصابني باجلذام  تقدم  للتشريع املعمول به،    

 منتظمة، كما يتمتعون بـاحلق يف  اتصاالتحبرية احلركة وإجراء يظلون يتمتعون   املتخصص،  
يف املنظمات احلكومية احمللية والبلديات بنـواهبم  فإهنم ممثلون افة إىل ذلك،  وباإلض. التصويت

وهيأت السلطات يف املرفق املتخصص الظروف الالزمة لكفالـة         . املختارين من بني املوظفني   
  .عدم التمييز فيما بني مجيع املقيمني، ولضمان حياة اجتماعية ولتوفري أعلى املعايري األخالقية
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  اجملتمع املدين تقارير الواردة من املنظمات غري احلكومية ومنظماتال  - رابعاً  
الرابطة الدولية للتكامل والكرامة والنهضة االقتصادية، وهي منظمة غري حكوميـة             -٣٠

على عملها  تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي، شبكة دولية ينصب           
املصابني باجلذام، وعلى بذل جهود الدعوة ملا فيه النهوض حبقوق اإلنسان وكرامة األشخاص  

 الرابطـة يف عـام      وأطلقت. صاحل هؤالء األشخاص هبدف التصدي للوصم بالعار والتمييز       
   وأشـارت إىل إسـهامات    .  مبادرهتا اهلادفة إىل القضاء على الوصم املرتبط باجلذام        ٢٠٠٣

مسامهة من األمانة العامـة، يـرد       واردة من بلدان يعمل فيها أعضاء الشبكة، باإلضافة إىل          
  :ملخص جزء منها أدناه

شددت الشهادات الواردة من أنغوال على أن الوصم املرتبط باجلذام ال زال              )أ(  
ويواجه األشخاص املصابون باجلذام    . حيدو بالناس إىل عزل أنفسهم خوفا من تعرضهم للنبذ        

لعالج، خاصة عندما يكونـوا قـد       عوائق مجة تعترض سبيل إعادة إدماجهم يف اجملتمع بعد ا         
  عاشوا حياة العزلة وواجهوا صعوبة االعتماد على الذات؛

الربازيل إىل املمارسات التمييزية القائمـة      الواردة من   وأشارت الشهادات     )ب(  
بطريقة غري صرحية وصـامتة، كالنبـذ       يتم  معظمها  وضد األشخاص املصابني بداء هانسن،      

ارسات علنية من قبيل الفصل من العمل والشتم والطرد من          ولكن هناك أيضا مم   . االجتماعي
  الشقق املستأجرة؛

الفصل الرابع،  ( قانون الوقاية من اجلذام ومكافحته يف الصني         وأشري إىل أن    )ج(  
 بـشكل واضـح     حيظر،  ١٩٨٨سبتمرب  / وزارة الصحة يف أيلول    أصدرته، الذي   )١٦املادة  

سرهتم يف جماالت التعلـيم والعمالـة واخلدمـة         ضد األشخاص املصابني باجلذام وأ    التمييز  
إال أن العاملني يف اجملال الطيب واجلمهور العام ال زالوا يشاهدون التمييز            . العسكرية والزواج 

االجتماعي ضد األشخاص املصابني باجلذام وأسرهتم، ال سيما يف املناطق احمليطـة بـالقرى              
  املقترنة تارخييا هبذا املرض؛

 العاملني  إحجامهادات إىل أن مثل هذا التمييز قد يفضي إىل          وأشارت الش   )د(  
 توفري العالج يف الوقت املناسب بل وحىت دخول قرى معينة يعرف أن             عنيف اجملال الطيب    

كما يتجرع كبار الـسن يف      . فعالشفيوا  هبا أشخاصا مصابني باجلذام حىت وإن كانوا قد         
وأشري أيضا إىل أطفال    . ا عن أفرادها لعقود   األرياف مرارة الفراق عن األسرة اليت انفصلو      

األشخاص املصابني باجلذام الذين ال زالوا يواجهون قيودا يف جمايل التعليم والعمل وغـري              
  ؛ذلك من مناحي احلياة

 وأشارت الشهادات الواردة من إثيوبيا إىل القوانني واملمارسات التمييزيـة            )ه(  
ياب األطر القانونية الالزمة حلمايتهم وللنـهوض       ولوحظ غ . ضد األشخاص املصابني باجلذام   

.  يف احلق يف السكن واحلـق يف العمـل      بالغاًفانعدام مثل هذه التشريعات يؤثر تأثريا       . حبقوقهم
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وإبان إنشاء منظمة االحتاد األفريقي يف ستينات القرن املاضي، ُنقل املصابون باجلذام وأسـرهم              
وقـد متكـن هـؤالء    . امشني وأديس تيسفا هايووتا َسمن أديس أبابا إىل قريتني نائيتني، ومه    

األشخاص بفضل الدعم املايل املقدم من الوكالة اإلمنائية الدولية الكندية واملساعدة التقنية املوفرة             
. ١٩٩١ من وزارة العمل والشؤون االجتماعية، من إعالة أنفسهم من خالل الزراعة حىت عام            

لكن عندما وضعت احلكومات اجلديدة املنتخبة حديثا يف هاتني املنطقتني سياسات جديـدة،             
أسرهم وقدمت أراضيهم إىل املـستثمرين دون أن      أفراد  تقرر نقل األشخاص املصابني باجلذام و     

وأفادت التقارير أن العديد من األشخاص الذين فقـدوا أراضـيهم           . حيصلوا على أي تعويض   
وأشري أيضا إىل غياب محالت التوعيـة هبـذا         . إعاقات خطرية أو طاعنون يف العمر     مصابون ب 

وتفيـد هـذه   . املرض، وإىل املواقف الدينية املضللة اليت ترى أن اجلذام لعنة اهللا على املـذنبني          
الشهادات أن هذه املواقف هلا تأثري كبري يف املركز االجتماعي لألشخاص املـصابني باجلـذام               

  ؛سبيل املثال م ويف ما يتمتعون به من استحقاقات، فيما يتعلق بالزواج علىوأفراد أسرهت
. وأشارت الشهادات الواردة من غانا إىل العراقيل املرتبطة بالزواج والعمل           )و(  

 الشخص املـصاب  ويسود اعتقاد مفاده أن     . فالنبذ االجتماعي يظل جزءا من احلياة اليومية      
  باجلذام جيلب معه سوء احلظ؛

وأشارت الشهادات يف اهلند إىل القوانني التمييزية املعمول هبا ذات الـصلة              )ز(  
باجلذام، مثل قانون أوريسا البلدي الصادر مؤخرا، الذي حرم املصابني باجلذام مـن حـق               

وأّيدت احملكمة العليا هذا القانون     . خوض غمار االنتخابات أو شغل منصب مستشار بلدية       
. ما رفع شخص، ُحرم من شغل منصب، دعوى أمام احملكمة         ، عند ٢٠٠٨سبتمرب  /يف أيلول 

وتتضمن أيضا القوانني املعمول هبا أحكاما متييزية ضد املصابني باجلـذام تتعلـق بـالزواج               
  والطالق، وقضاء األحداث، والنقل، والتأمني على احلياة، واملنازعات الصناعية؛

االجتمـاعي  ل التحيـز    وأشكاوذُكر أن كينيا ال تزال تشهد الوصم بالعار           )ح(  
ويتوقـع  . والثقايف والتمييز، رغم أهنا متكنت إىل حد كبري من احلد من حاالت اإلصابة باجلذام             

من األشخاص املصابني باجلذام مالزمة منازهلم وحتاشي التردد على األماكن العامة وحـضور             
ادى السكان إقامة   ويتف. املناسبات االجتماعية مثل االجتماعات واألسواق والكنائس واملدارس      

وأفيد أيضا بأن برنامج احلكومة وخطتها يستندان إىل        . عالقات جتارية مع املصابني هبذا املرض     
االعتقاد بأن اجلذام مرض شديد العدوى، ومن مث جيب عزل املصابني باجلذام يف مؤسـسات               

من االهتمـام  وعالوة على ذلك، أدرج اجلذام والسل يف برنامج واحد، مما قلّل       . الصحة العامة 
وفضال عن ذلك، فإن عامـة النـاس        . املكرس للجذام، نظرا إىل ختصيص املوارد ملرض السل       

وعادة ما يتعذر على    . واألشخاص املصابني باجلذام ليسوا على علم بالربامج واخلدمات املتاحة        
 حيث ال تزال    العديد من املصابني باجلذام الوصول إىل اخلدمات املتاحة يف املناطق الريفية النائية           

وفيما يتعلق باحلقوق الثقافية، تبّين بعض      . البنية التحتية اخلاصة بالنقل واالتصاالت رديئة النوعية      
. الشهادات الواردة من كينيا أن املصابني باجلذام يتعرضون للوصم والتمييز يف القبائل والعشائر            
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صابني باجلذام يدفعون مثـن     ويعادل الناس بني هذا املرض والسحر، ويعتقدون أن األشخاص امل         
وأفيد أهنـم ال    . ويف بعض العشائر، تالزمهم العزلة إىل أن يواروا الثرى        . الذنوب اليت ارتكبوها  

قبائل أخرى  وهناك  . يدفنون يف بيت األسرة مثل سائر أفرادها، بل يف مقابر ضحلة يف األدغال            
 على الرغم من أن سياسة ه أن ولوحظ أيضا . صاب باجلذام املشخص  الباحلداد على وفاة    ال تقوم   

األراضي اليت تنتهجها احلكومة ليس متييزية ضد األشخاص املصابني باجلذام يف نظـام حيـازة               
، اليت تتسم    الطائفية والقبلية  األراضي، فإن هذا املورد اهلام خيضع لإلدارة من خالل نظم املرياث          

تمعات احمللية اليت حيرم فيهـا      ويف اجمل . يف معظم احلاالت باإلجحاف يف حق هؤالء األشخاص       
يـدفع األشـخاص    وهذا األمر   . املصابون باجلذام من حقوقهم، يستويل أقارهبم على أراضيهم       

  املصابني باجلذام إىل العيش حياة عنواهنا الفقر؛
بيـق، مبـا يف     ماستمرار العزلة واخلوف يف مايل وموزا     بوأفادت الشهادات     )ط(  

 الـصحي  النظـام ويواجه املصابون باجلذام التمييز يف  . ذامذلك يف حق املسنني املصابني باجل     
  ويتعذر عليهم العمل أو بيع منتجاهتم؛

وذكرت الشهادات بشأن املناطق النائية يف نيبال أن أسر املصابني باجلذام أو              )ي(  
معظمهم ال يتمتع حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم، مثل        أن  جمتمعاهتم ال توفر هلم الرعاية الالزمة؛ و      

ونتيجة للوصم والتمييز يف اجملتمع، خيفي املصابون باجلـذام         . احلق يف الغذاء وامللبس واملسكن    
 املصابون باجلذام يف نيبال احلرمان مـن إمكانيـة          يواجههاومن بني الصعوبات اليت     . مرضهم

وتواجـه  . الوصول إىل اخلدمات الدينية والوظائف االجتماعية واجملتمعية واملمتلكات العائليـة         
ومل ُيعـّدل بعـد   . النساء املصابات هبذا املرض مزيدا من الوصم وأشكاال متعددة من التمييـز    

وتنص الطبعة احلادية عشرة من قـانون األراضـي         . التشريع يف نيبال فيما يتعلق بعدم التمييز      
(Muluki Ain) 2058 B.S. . على واجب نقل األشخاص املصابني باجلذام إىل املكان الذي حييلهم

وينفصلون يف هذه احلالة عن أسرهم ويفقدون مجيـع حقـوق           . ه مسؤول املقاطعة املركزية   إلي
. وقد أجاز القانون نفسه الطالق على أساس إصـابة الـزوج باجلـذام            . اإلنسان اخلاصة هبم  

ونظرا إىل تصنيف اجلذام على أنه مرض شديد العدوى،         . ويتضاعف التمييز يف حالة الزوجات    
واسـتنادا إىل هـذا     . خاص املصابني باجلذام يف األماكن العامة ممنـوع       فإن التواصل مع األش   

  القانون، ال زال املصابون باجلذام يتعرضون للتمييز ومينعون من االندماج يف جمتمعاهتم احمللية؛ 
 األشخاص املصابون باجلـذام يف النيجـر، وباسـتثناء املراكـز            ويتعرض  )ك(  

 تقرحـاهتم املني يف اجملال الطيب، وخاصـة بـسبب         املتخصصة الثالثة، للنبذ من جانب الع     
ونظرا إىل الوصم والتمييز والنبذ، تـرك       . وأشكال أخرى من املضاعفات ذات الصلة باجلذام      

األشخاص املصابون باجلذام ديارهم لتلقي العالج يف مراكز مكافحة اجلذام وشكلوا جمتمعات 
 ونيامي، طـردت احلكومـة مـرارا        ويف مارادي وزندر  . حملية يف مناطق خمتلفة من البالد     

ظـل التحـدي   يو. ظل البعض يعيش دون مأوى يف نيـامي    يو. األشخاص املصابني باجلذام  
الرئيسي يتمثل يف مستويات الفقر العالية، اليت أدت إىل التسول باعتباره اخليار الوحيد املتاح              
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مة اختاذها ملعاجلـة    أنه ال توجد أي إجراءات حمددة تعتزم احلكو       بوأفيد  . هلم إلطعام أسرهم  
إعادة التأهيل االجتماعي واالقتصادي لألشخاص املصابني باجلذام، ولكن هذه املسألة تركت           

ويذكر أن عددا قليال مـن أطفـال األشـخاص          . للمنظمات غري احلكومية لكي تنهض هبا     
   باملدارس الثانوية بسبب احلالة املعيشية ألولياء أمورهم؛ يلتحقوناملصابني باجلذام 

 ضد األشخاص املصابني باجلذام؛ لكن      ال متيز يا  ريأن القوانني يف نيج   بوأفيد    )ل(  
ويف بعض أحناء البالد، ختفي األسرة أحد       . اإلمهال من قبل أفراد األسرة واجملتمع الزال قائما       

. أفرادها أو تقتله أو حترقه إذا كان مصابا باجلذام، وذلك بغية تفادي جلب العـار لألسـرة          
 وينتحـر صابون باجلذام من املشاركة يف احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية،          حرم امل ُيو

وساهم مقدمو الرعاية الصحية يف ما مضى يف التمييز ضد املصابني باجلذام ألهنـم              . بعضهم
وما زاد الطني بلة أن احلكومـة بـادرت إىل وضـع    . اعتربوا اجلذام مرضا غري قابل للشفاء  

ومت حظر الزواج والعالقات التجارية وهكذا بات       . عيدة عن املدن الرئيسية   املصابني يف قرى ب   
 املصابون باجلذام وفُصلوا من الرابطة      نبذكما  . التصّدق عليهم اخليار الوحيد املطروح أمامهم     

وأشري أيضا إىل أن اللجنة االنتخابية املستقلة، وهي هيئـة          . الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة   
سؤولية إجراء االنتخابات، تتسم بتمييز شديد؛ فعلى سبيل املثال، مل يسمح تقع على عاتقها م

لشخص مصاب باجلذام مل تكن بصمته واضحة بالتصويت نظرا إىل أنه ال بد مـن بـصمة                 
  لتحديد هوية الشخص؛

أن برناجمـا تليفزيونيـا حيمـل عنـوان،         بوأفادت الشهادات يف الفلبني       )م(  
Imbestigador) لى مركز شبكة    ، يبث ع  )احملققGMA        أوحى بأن سكان جزيـرة كوليـون          

وهـذا  . ال زالوا اليوم مصابني باجلذام، وعرض صورا ال تعكس الوضع الراهن يف اجلزيـرة             
من أن كوليون جزيـرة      ٢٠٠٦مايو  / أيار ٦ناقض مع ما أعلنته منظمة الصحة العاملية يف         تي

يوين كان مضلال وأدى إىل احلط مـن قـدر          وقيل إن هذا الربنامج التلفز    . خالية من اجلذام  
  اجلزيرة ومسعتها؛ السكان واسم

املصابني مبرض هانسن، يف مجهورية كوريـا،       بأنه يتعني على    وأفيد أيضا     )ن(  
حتفظ بسجالهتم إىل أن يشيعوا إىل مثواهم األخري، حىت         ُيو. التسجيل يف نظام إدارة الصحة    

التنظيم اإلداري احملدد، ليس هناك أي متييز رمسي ضد         وباستثناء هذا   . وإن متاثلوا إىل الشفاء   
مفاهيم خاطئة عـن املـصابني      لديهم  املصابني مبرض هانسن؛ إال أن العديد من األشخاص         

  باملرض، وهو ما ُيعّرض املصابني باملرض إىل الوصم والتمييز؛
 لعـزل   ١٩٣٠ويف مقاطعة تايوان الصينية، أنشئت مصحة لو شنغ عـام             )س(  
رم األشخاص الذين يعيشون هناك من حريتهم وكرامتهم وصـحتهم          حيو.  باجلذام املصابني

 للعمل اجلربي واملنع من الـزواج  ويتعرضون. وعائالهتم ومسقط رأسهم ومن العمل والتعليم    
 هبم قسرا يف التجارب السريرية واملمارسـات        ويزج  واإلجهاض القسري  والتعقيم القسري 

 شخصا يف الوقت الراهن عاشوا يف هذه        ٢٨٠ أن هناك حوايل     وأشري إىل . الطبية غري السليمة  
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 إقامـة كما أشري إىل أهنم يواجهون إمكانية تدمري منازهلم ونقلهم بسبب           . املصحة لسنوات 
  نظام للمرور العابر؛

أن وزارة الصحة ومركز اخلدمات البـشرية ملراقبـة األمـراض يف     بوأفيد    )ع(  
، قاعدة هنائية مؤقتـة     ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٦  الواليات املتحدة األمريكية نشرا، يف    

بشأن الفحص الطيب للمهاجرين للدخول إىل الواليـات املتحـدة، ال يـسمح مبوجبـها               
أمهية من  " بدخول الواليات املتحدة إذا كانوا مصابني مبرضٍ معٍد ذي          " األجانب"لألشخاص

سل أو الزهـري املعـدي أو       ، يعرف بأنه، ضمن مجلة أمور أخرى، ال       "ناحية الصحة العامة  
وتنطبق أيضا أسس الالمقبولية اخلاصة بشروط صحية حمددة على         . السيالن أو اجلذام املعدي   

األجانب يف الواليات املتحدة الذين يتقدمون بطلب من أجل تـسوية وضـعهم القـانوين               
  ليصبحوا مقيمني دائمني بصفة قانونية؛

 يف حالة واحدة، رفض إيواء أشخاص ندونيسيا،إ يف  أحد الفنادق أن  بوأفيد    )ف(  
مصابني باجلذام، حىت بعد تلقي معلومات موضوعية من السلطات واخلـرباء املـشاركني يف          

عالجه والشفاء منه، وعدم وجود أي خطر حيـدق         وإمكانية  ورشة عمل حول هذا املرض      
  .مبوظفي الفندق والضيوف اآلخرين

ابطات مكافحة اجلذام، وكـذلك فـرادى       وقدمت األمانة العامة لالحتاد الدويل لر       -٣١
وتضمن العديد مـن    . ٨/١٣األعضاء، معلومات مفصلة تتعلق بقرار جملس حقوق اإلنسان         

هذه التقارير إشارة حمددة إىل اإلطار القانوين الذي توفره اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي            
 التمييـز ضـد     وفيما خيص التدابري اليت اختذهتا احلكومات للقضاء علـى        . اإلعاقة وحدوده 

األشخاص املصابني باجلذام وأسرهم، قدمت األمانة العامة حمضرا موجزا للنشرات اإلخبارية           
لسفري النوايا احلسنة ملنظمة الصحة العاملية املعين بالقضاء على اجلذام، وكذلك ردود فـرادى   

  :أعضاء االحتاد على استبيان، يرد ملخص بعضها أدناه
اجلـذام  " كتابا حيمل عنوان     ٢٠٠٨ازيلية يف عام    نشرت وزارة الصحة الرب     )أ(  

، يـوفر   "احلقوق وااللتزامات األخالقية املوحدة ملستخدمي نظام الصحة      : وحقوق اإلنسان 
معلومات عن حقوق اإلنسان لألشخاص املصابني باجلذام، وحصوهلم على التعليم واألنشطة           

تمدت الشعبة الوطنيـة لألمـراض      واع. الثقافية والعمل ووسائل النقل والرعاية االجتماعية     
" اجلـذام " مرسوما ينص على االستعاضة عـن مـصطلح          ١٩٧٦مايو  / أيار ١٤اجللدية يف   
  ؛"مرض هانسن "مبصطلح
أن هناك حاجة إىل تغيري التشريع يف الصني من أجل إزالة           بوأفادت التقارير     )ب(  

، )١٩٨٩رية منذ عـام     السا(العقبات اخلاصة بإجراءات اهلجرة لألشخاص املصابني باجلذام        
  فضال عن توفري محاية أوسع لألشخاص املصابني باجلذام دون إعاقات؛



A/HRC/10/62 

19 GE.09-11534 

تكافؤ (أن احلكومة يف اهلند أصدرت قانون األشخاص ذوي اإلعاقة          بوأفيد    )ج(  
وتضمنت السياسة الوطنية املعنيـة     . ١٩٩٥لعام  ) الفرص ومحاية احلقوق واملشاركة الكاملة    

  عجز الناجم عن اجلذام؛باألشخاص ذوي اإلعاقة ال
وأقرت اجلمعية الوطنية يف مجهورية كوريا مشروع قانون تشريعي من أجل             )د(  

وقدمت احلكومة اعتذارا وتعويضا    . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٠األشخاص املصابني باجلذام يف     
 القانون، الذي كان    وينظر.  باجلذام ني األشخاص املصاب  ارتكبته حبق  املنهجي الذي    اإلمثعن  

، يف انتهاكات حقوق اإلنسان ضـد األشـخاص         ٢٠٠٨ عام   يف أواخر ينتظر بدء العمل به     
  املصابني باجلذام وكيفية احليلولة دون وقوع مثل هذه االنتهاكات يف املستقبل؛

، إىل عقد اجتماع للرابطة املشتركة ٢٠٠٤وذكر أن نيجرييا دعت، يف عام   )ه(  
ومع ذلك، سجلت تطورات إجيابية منذ      .  باجلذام لألشخاص ذوي اإلعاقة، باستثناء املصابني    

فقد اختذت احلكومة تدابري خمتلفة، مثل إصدار قانون للضمان االجتماعي لرعاية           : ذلك احلني 
األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وتعيني مستشارين خاصني للحكومة معنيني مبسائل العجـز هـم             

 األشخاص املصابون باجلذام؛ أنفسهم أشخاص من ذوي اإلعاقة من فئات خمتلفة، مبا يف ذلك        
وتنظيم دورات تدريبية متخصصة للعاطلني عن العمل، مبن فـيهم األشـخاص مـن ذوي               

ونفذت مبادرة  . كما أنشئت رابطة لألشخاص املصابني باجلذام لالتصال باحلكومة       . اإلعاقة
طاق البلد  الوزارة االحتادية للرعاية االجتماعية هبدف استهالل محلة إعالمية على ن         هبا   قامت

  جلذام وذوي اإلعاقة؛ا بشأن ٢٠١٠يف عام 
وأفيد بأن الفلبني حولت مستشفى اجلذام يف كوليون إىل وحدة حكوميـة              )و(  

حملية حىت يتسىن للسكان املقيمني، بغض النظر عن مركزهم وظروفهم املعيشية، ممارسة مجيع             
وأطلقت وزارة الـصحة    . وجيري القضاء تدرجييا على الوصم والتمييز     . حقوقهم الدستورية 

  محلة إعالمية على اإلنترنت ملكافحة التمييز؛
 أحكام يف الدستور من أجل ضمان محاية        ١٩٩٥وأدرجت يف إثيوبيا عام       )ز(  

ووقعت أيضا اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي       ). ٥-٤١املادة  (األشخاص من ذوي اإلعاقة     
 حق األشـخاص مـن ذوي       ، أصدرت احلكومة إعالنا ينص على     ٢٠٠٨ويف عام   . اإلعاقة

، ٢٠٠٨ولوحظ أن القانون املدين كان، حىت عام ). .No. 568/2008 G.C(اإلعاقة يف العمل 
وألغيت هذه املادة بإعالن    . يشري إىل اجلذام بصفته أحد العوامل املقبولة قانونا لفسخ الزواج         

  ؛ ١/٢٠٠٨قانون األسرة اخلاص رقم 
ملتحدة، كانت هناك سياسة بشأن خدمات       وفيما يتعلق جبمهورية ترتانيا ا      )ح(  

مثة قانون جديد لوضـع     و. إعادة تأهيل األشخاص من ذوي اإلعاقة، منهم املصابون باجلذام        
حد للتمييز ضد األشخاص من ذوي اإلعاقة، ينطبق أيضا على األشخاص املصابني باجلذام،             

  قيد املناقشة يف الربملان؛
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ومية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، كانت شبكة من املنظمات غري احلك    و  )ط(  
ُتِعُد، بالتعاون مع مكتب إعادة التأهيل اجملتمعي التابع للحكومة، مشروع قـانون ملكافحـة              

  ؛٢٠٠٩يناير /التمييز املرتبط باجلذام، على أن يرفع إىل الربملان يف كانون الثاين
ديـة يف كنـف      املصابون باجلذام حياة عا    يعيشندونيسيا،  إوفيما يتصل ب    )ي(  

جمتمعاهتم احمللية، مبنأى عن التمييز ومتمتعني بإمكانية الوصول إىل الفرص املتاحـة إلعالـة              
  .أنفسهم وأسرهم

وتناول االحتاد الدويل لرابطات مكافحة اجلذام، يف التقرير الذي قدمه، الدراسـات              -٣٢
عيد الـدويل بـشأن     اليت أجرهتا منظمات اجملتمع احمللي ومؤسسات البحث املستقلة على الص         

وجود السياسات واملمارسات التمييزية ذات الصلة باجلذام وأثرها علـى التمتـع حبقـوق              
وقد أشار إىل خمتلف الدراسات اليت اضطلع هبا خرباء املعهد االستوائي امللكـي يف              . اإلنسان
ة  معاجلة العزلة االجتماعيـة، ومناقـش      إىل الدراسات يف السنوات األخرية      وهدفت. هولندا

عوامل خطر تقييد املشاركة، وتقييم مدى التقدم احملرز فيما يتعلق بالوصم ضـد املـصابني               
باجلذام يف شىت جماالت حياهتم، مثل املركز االجتماعي وفرص العمل والعالقـات العائليـة              

  . والزواج واملشاركة يف احلياة االجتماعية والدينية
مات اجملتمع املدين ومؤسـسات البحـث       وفيما يتعلق بالدراسات اليت أجنزهتا منظ       -٣٣

املستقلة على الصعيد الوطين، أورد االحتاد طائفة متنوعة من الدراسات الطبيـة واملقـاالت              
واملذكرات اإلعالمية، واملواقع الشبكية، باإلضافة إىل الشهادات الواردة مـن األشـخاص            

ل والسودان والـصني واململكـة      املصابني باجلذام وأفراد أسرهتم يف إثيوبيا وأستراليا والربازي       
ندونيسيا وبنغالديش وتايلنـد  إالعربية السعودية واهلند والواليات املتحدة األمريكية واليابان و 

ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية كوريا وزامبيا وسرياليون وكمبوديا وكينيـا وماليزيـا            
ديدة الوصم والتمييز، مبا يف     وناقشت منشورات ع  . ومقاطعة تايوان الصينية ونيبال ونيجرييا    

ومعترضة ذلك التمييز حبكم الواقع، مميطة اللثام عن العراقيل اليت تعترض سبيل إنفاذ القوانني              
  .  املمارسات التمييزية حىت بعد إصالح القوانني والسياساتعلى
          وقدم االحتاد الدويل ملكافحة اجلذام من اهلند تقريرا عن القـوانني واجلـذام يغطـي                -٣٤

، ويلخص خمتلف االجتماعات اليت عقدت يف أحناء خمتلفة من اهلند بغية            ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة  
وخلص التقرير إىل ضرورة    . استعراض التشريع الساري ورفع توصيات إىل املؤسسات احلكومية       

حقـوق  من  املصابني باجلذام   عدم حرمان    املعمول به من أجل ضمان       التمييزيتعديل التشريع   
واقترح يف بعض احلاالت إدخال تعديالت بينما طلب من احلكومـة يف            . سان اخلاصة هبم  اإلن

  . كمرض عضال حاالت أخرى توضيح طبيعة املرض وحذف اإلشارات إىل اجلذام
وأشارت املؤسسة اليابانية، يف التقرير الذي أعدته، إىل خمتلف احلاالت والشهادات             -٣٥

بون باجلذام وأفراد أسرهم إىل التمييـز، يف حـاالت          الفردية اليت تعّرض فيها أشخاص مصا     
الزواج واخلدمات الصحية والعمل والتعليم واحلياة االجتماعية واألمـاكن العامـة وتأديـة             
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الشعائر الدينية يف إثيوبيا والربازيل والصني والفلبني واهلند والواليات املتحـدة األمريكيـة             
. تحدة وزامبيا وغانا وميامنار ونيبـال ونيجرييـا       ندونيسيا وباكستان ومجهورية ترتانيا امل    إو

وأشارت املؤسسة أيضا إىل الطلبات الواردة من أشخاص مصابني باجلـذام باالسـتمرار يف              
ومـن بـني املـسائل      . اإلقامة يف جممع سكين خاص هبم وعدم نقلهم قسرا إىل مكان آخر           

 حال دون إعمال حقوق      الذي ،األخرى اليت لوحظت هناك الوصم الذايت للمصابني باجلذام       
اإلنسان اخلاصة هبم وتسبب يف تفكك الروابط العائلية، وهو ما من شـأنه أن يـؤدي إىل                 
االنتحار والعزلة واالكتئاب، واحلاجة إىل تثقيف العاملني يف جمال الصحة وإىل ضرورة تقدمي             

  .الدعم من أجل إعادة التأهيل البدين
ندونيسيا حباالت للتمييـز    إصابني باجلذام يف     منظمة بريما تا لألشخاص امل     وأفادت  -٣٦

فقد فَقََد بعـض    . تتعلق بالعالج الطيب، وتنطبق على الوظائف والوصول إىل املرافق الفندقية         
  . املدرسني وظائفهم من جراء التمييز املرتبط باجلذام

ار وأشار املعهد االستوائي امللكي يف هولندا، يف املسامهة اليت قـدمها، إىل اسـتمر               -٣٧
الوصم واخلوف من التمييز رغم وجود أدلة أثبتت تراجع ذلك يف العديد من املناطق املوبوءة               

ولئن كانت هناك بعض احلمالت الـصحية احملليـة         . باجلذام يف العامل يف العقدين املنصرمني     
اجليدة للتثقيف بشأن إمكانية الشفاء من اجلذام، فإن هذه املبـادرات نـادرا مـا عاجلـت       

       واسترعي االنتباه إىل أن احلكومـات واملنظمـات        . ت واملخاوف واملمارسات احمللية   املعتقدا
مل تبذل إال القليل من اجلهود الستحداث هنج حمدد قائم على احلقوق ملعاجلة الوصم ومتكني               

  . األشخاص املصابني باجلذام
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  املرفق األول
  

  قائمة املشاركني    

   حقوق اإلنسانأعضاء اللجنة االستشارية جمللس    
  الربوفيسور شيغيكي ساكاموتو

   شيكيوالدكتور تشني

  املشاركون    
السيد لولسيجيد برهان أسريس، املدير التنفيذي، الرابطة اإلثيوبية الوطنية لألشخاص   

يس، الرابطة الدوليـة للتكامـل والكرامـة والنهـضة     جاملصابني باجلذام؛ السيدة زيلدا بور  
رو كونانان االبن، برنامج مكافحة اجلـذام وإعـادة التأهيـل يف            االقتصادية؛ الدكتور أرتو  

كوليون، الفلبني؛ السيدة فالدينورا دا كروز رودريغيز، احلركة من أجـل إعـادة إدمـاج               
، الربازيل؛ السيد دين دوماري، منظمة الـصحة العامليـة،          بداء هانسن األشخاص املصابني   

ارية املهملة؛ الدكتور كاروبانان غوبال، املنتـدى       اإلدارة املعنية مبكافحة أمراض املناطق املد     
الدولية للتكامل والكرامة والنهـضة االقتـصادية؛ الـسيد يـوهي           /الوطين، الرابطة اهلندية  

احلكومة اليابانية من   /ساساكاوا، املؤسسة اليابانية وسفري النوايا احلسنة ملنظمة الصحة العاملية        
ذام؛ السيد دوغالس سوتار، االحتـاد الـدويل   أجل حقوق اإلنسان لألشخاص املصابني باجل    

لرابطات مكافحة اجلذام؛ السيدة سوزان تيمربليك، برنامج األمم املتحدة املـشترك املعـين             
اإليدز؛ السيد ستيفان تروميل، التحالف الـدويل لألشـخاص         /بفريوس نقص املناعة البشرية   

ربوفيسور يوزو يوكوتا، عضو    منتدى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ال      /ذوي اإلعاقة 
  .سابق يف جلنة األمم املتحدة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

، الرابطة الدولية للتكامل والكرامـة       يونغ وُتليت بيانات نيابة عن السيد سانغ كوان        
والنهضة االقتصادية، مجهورية كوريا، والسيدة ماغدالينا سيبولفيدا، اخلبرية املستقلة جمللـس           

  .قوق اإلنسان املعنية بالفقر املدقعح

  احلكومات    
إثيوبيا، وأذربيجان، وإكوادور، وأملانيا، وإندونيسيا، وآيرلندا، والبحرين، والربازيل،          

 ليـشيت،   -والربتغال، وبنغالديش، وبوتان، والبوسنة واهلرسك، وتايلند، وتونغا، وتيمـور          
 وصربيا، والصني، وفرنسا، والفلبني،     ومجهورية كوريا، وسري النكا، وسنغافورة، وشيلي،     
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، وفنلندا، وقطر، وماليزيا، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا      ) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  
  .العظمى وآيرلندا الشمالية، وميامنار، ونيبال، واهلند، وهولندا، واليابان، واليونان

  منظمات األمم املتحدة     
           اإليدز، ومنظمـة   /املعين بفريوس نقص املناعة البشرية    برنامج األمم املتحدة املشترك       

  . الصحة العاملية

  املنظمات احلكومية الدولية األخرى    
  .االحتاد األورويب  

  املراقبون اآلخرون    
  .نظام مالطة السيادي العسكري  

  املنظمات غري احلكومية    
 ورابطة قوانغدونغ هاندا إلعادة    الرابطة الوطنية اإلثيوبية لألشخاص املصابني باجلذام،       

             اهلند، والتحالف الـدويل لألشـخاص ذوي      ،  التأهيل والرعاية، وهند كوشت نيفران سانغ     
 منتدى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالحتاد الدويل لرابطات مكافحة           -اإلعاقة  

دماج األشـخاص املـصابني     اجلذام، ومنظمة اإلغاثة من اجلذام، واحلركة من أجل إعادة إ         
باجلذام، ومنظمة بريما تا لألشخاص املصابني باجلذام يف إندونيسيا، واملعهد االستوائي امللكي            
يف هولندا، ومؤسسة ساساكاوا ملكافحة اجلذام يف اهلند، والرابطة الدولية للتكامل والكرامـة   

  .والنهضة االقتصادية، وبعثة مكافحة اجلذام، واملؤسسة اليابانية



GE.09-11534 24 

  املرفق الثاين
  

االستنتاجات والتوصيات، مبا يف ذلك مـشروع املبـادئ واملبـادئ           
ـ فورب من ورقة العمل األولية اليت أعـدها ال        التوجيهية املقتبسة   سوري

أسـرهم  أفراد  يوزو يوكوتا بشأن التمييز ضد ضحايا مرض اجلذام و        
ـ            اوقدمها إىل اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف دورهت

  )أ (الثامنة واخلمسني

  املبادئ    
واجلذام ليس مرضا وراثيا    . اجلذام مرض قابل للشفاء وعالجه متاح باجملان        )أ(  

  ؛وال ينتقل بسهولة من شخص آلخر
 يفاملـصابني باجلـذام     تقـضي بوضـع     لذلك من اخلطأ اعتماد سياسة        )ب(  

  ؛ رغما عنهم وبالقوةحرياهتم األساسيةوأسرهم من أو حرماهنم بعزهلم املستشفيات أو 
ينبغي على الفور إلغاء القوانني أو السياسات أو األعراف اليت ترمـي إىل               )ج(  

   بالقوة؛حبس املصابني باجلذام وأسرهم
ينبغي يف أقرب وقت ممكن إلغاء القوانني أو السياسات أو األعراف الـيت               )د(  

   ؛ص املصابني باجلذامتؤدي، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، إىل التمييز ضد األشخا
ينبغي معاملة األشخاص املصابني باجلذام بكرامة وضمان حقهم يف التمتع            )ه(  

جبميع حقوق اإلنسان األساسية واحلريات األساسية املنصوص عليها يف القانون الدويل العريف            
  ؛ الوطنيةبالدساتري والقواننيواالتفاقيات ذات الصلة 

املستشفيات باإلضافة إىل يف زل والعالج بالقوة ينبغي ضمان حق ضحايا الع   )و(  
املناسـب  األشكال األخرى من انتهاكات حقوق اإلنسان يف احلـصول علـى التعـويض              

  ؛وخدمات إعادة التأهيل املناسبة وغريها من سبل االنتصاف
ممارسة التمييز ضد املصابني باجلذام، مثل املعاملـة        وقف  ينبغي على الفور      )ز(  

منها الفنادق واملطـاعم ووسـائل      والعمل والزواج واستخدام األماكن العامة،      التمييزية يف   
  .ويتعني معاقبة مرتكيب مثل هذا السلوك التمييزي بطريقة مالئمة. النقل

__________ 

 .A/HRC/Sub.1/58/CRP.7  )أ(  
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  املبادئ التوجيهية    
لحكومات أن تلغي على الفور كـل القـوانني أو الـسياسات أو             ل ينبغي  )أ(  

          أويف املستـشفيات  ملـصابني باجلـذام وأسـرهم       عـالج ا  ب تقضي اليت   القائمةاملمارسات  
  ؛حبسهم بالقوة

لحكومات أن تلغي يف أقرب وقت ممكـن مجيـع الـسياسات أو             ل ينبغي  )ب(  
 اليت تؤدي، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، إىل التمييز ضـد             القائمة القوانني أو املمارسات  

  ؛األشخاص املصابني باجلذام
إجراء دراسة استقصائية كاملة عن حالة اجلذام بوصـفه         لحكومات  ينبغي ل   )ج(  

  ؛ بالعالج املالئم باجملانمريضمرضا وتزويد كل 
ينبغي للحكومات أن توفر التعويض وخدمات إعـادة التأهيـل وسـبل              )د(  

  ؛اإلنصاف الفعالة واملالئمة للمصابني السابقني الذين عانوا من العالج بالقوة يف املستشفيات
لحكومات أن توفر للمصابني باجلذام احلماية الناجعة من التمييـز          ينبغي ل   )ه(  

            املمارس يف العمل والزواج والتعليم واحليـاة االجتماعيـة واألمـاكن العامـة ويف تأديـة               
  ؛الشعائر الدينية

ينبغي للحكومات أن ترسم السياسات وخطط العمل الالزمة لوضع حـد             )و(  
  ؛ام من خالل التعليم والتدريب وأنشطة التوعية العامةللتمييز ضد املصابني باجلذ

ينبغي ضمان حق املقيمني يف املستشفيات واملصحات واحملـاجر احلاليـة             )ز(  
ذلك، يف املنازل أو غريها من املرافق حـىت         يف   إذا رغبوا    ،والسابقة يف مواصلة العيش، حبرية    

  ؛بعد مغادرهتم هلا
امج اليت تؤثر يف حياة املـصابني باجلـذام         ينبغي صياغة السياسات أو الرب      )ح(  

  ؛وأسرهم ورفاههم وتنفيذها مبشاركة هؤالء األشخاص املصابني مشاركة كاملة
لحكومات اعتماد تدابري تفضيلية خاصة لتشجيع توظيف األشخاص        ينبغي ل   )ط(  

  ؛املصابني باجلذام
أطلقته اجلمعية ينبغي للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان الذي           )ي(  

، وخطط العمل الوطنية ذات الصلة أن       ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١ العامة لألمم املتحدة يف   
تتضمن التثقيف من أجل إتاحة معلومات دقيقة عن اجلذام بصفته مرضا والقضاء على التمييز              

  ؛ضد املصابني به
الم اإلسـهام   ألطباء واملمرضني واألوساط األكادميية ووسائط اإلع     ينبغي ل   )ك(  

  ؛بنشاط يف تصحيح سوء الفهم الذي يكتنف اجلذام كمرض
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يناير يوم األمم املتحدة    / كانون الثاين  ٢٩نظمة األمم املتحدة حتديد     مل ينبغي  )ل(  
للجذام وتنظيم حلقات دراسية واجتماعات ومناسبات أخرى إلذكاء الوعي، منها محـالت            

ور مبعلومات دقيقة عن اجلذام كمرض وزرع       الصحف واجملالت لتزويد اجلمه   و يف التلفزيون 
  .بذور عدم التمييز ضد املصابني باجلذام يف النفوس

       
  


