
(A)   GE.10-16328    270920    270920 

  جملس حقوق اإلنسان
   عشرة اخلامسةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

، أوكرانيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، *، أندورا*، أملانيا*أستراليا    
، مجهوريـة   *، بريو *، البوسنة واهلرسك  *، بنما *، الربازيل، الربتغال  *ي، باراغوا *إيطاليا

، فرنسا، *نغافورة، شيلي، صربيا، سلوفاكيا، س  *، الدامنرك *سالفية السابقة ومقدونيا اليوغ 
، *، النرويج، النمـسا   *، كولومبيا *، كرواتيا *، فييت نام  )* البولفارية -مجهورية  (فرتويال  

  مشروع قرار: *هنغاريا، اليابان، اليونان

    ١٥.../  
  القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم

  إن جملس حقوق اإلنسان،   
ــشري    ــهقرار إىلإذ ي ــؤرخ ٨/١٣ ي ــران ١٨ امل ــه /حزي           ١٢/٧، و٢٠٠٨يوني
، اللذين يطلب فيهما إىل اللجنة االستشارية التابعـة         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املؤرخ

جمللس حقوق اإلنسان إعداد مسودة جمموعة مبادئ ومبادئ توجيهية للقضاء على التمييز ضد   
  هم، ووضعها يف صيغتها النهائية، األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسر

باآلراء املقدمة من اجلهات الفاعلة املعنية بشأن جمموعة املبادئ واملبادئ           رحبوإذ ي   
  ، ١٢/٧التوجيهية، وفقاً لقرار اجمللس 

__________ 

 .لس حقوق اإلنساندولة غري عضو يف جم  *  
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 عن تقديره للجنة االستشارية على وضع الصيغة النهائية ملـسودة جمموعـة             وإذ يعرب   
  اء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم، املبادئ واملبادئ التوجيهية للقض

 إىل ضرورة تفسري املبادئ واملبادئ التوجيهية بطريقة تتسق مع التزامـات            وإذ يشري   
  الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقيات ذات الصلة، 

جموعة املبادئ واملبادئ التوجيهية للقضاء على التمييز        مع التقدير مب   حييط علماً   -١  
  ؛)١(ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم اليت قدمتها اللجنة االستشارية إىل اجمللس

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان نـشر املبـادئ            يطلب  -٢  
  واملبادئ التوجيهية حسب االقتضاء؛

ت، وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها        احلكوما يشجع  -٣  
ذات الصلة، وغريها من املنظمات احلكومية الدولية، واملؤسسات الوطنية حلقـوق            وبراجمها

اإلنسان، على أن تويل االعتبار الواجب للمبادئ واملبادئ التوجيهية فيما تضعه وتنفذه مـن              
  صابني باجلذام وأفراد أسرهم؛سياسات عامة وتدابري تتعلق باألشخاص امل

 مجيع اجلهات الفاِعلة يف اجملتمع، مبا يف ذلك املستشفيات، واملدارس،  يشجع  -٤  
واجلامعات، واجملموعات واملنظمات الدينية، ومؤسسات األعمال، والـُصُحف وشـبكات          

 يف  هيـة إيالء االعتبار الواجب للمبادئ واملبادئ التوجي     باإلذاعة، واملنظمات غري احلكومية،     
  ؛جمال األنشطة اليت تضطلع هبا

 اجلمعية العامة إىل النظر، حسب االقتضاء، يف مسألة القضاء علـى            يدعو  -٥  
، مبا يف ذلك النظر يف السبل الكفيلـة         ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم     التمييز  

  .مبواصلة تعزيز املبادئ واملبادئ التوجيهية

        

__________ 

)١( A/HRC/15/30املرفق ،. 


