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 )رة بعد املائةـالثانية عش ـي الدولـياد الربملانـالحتامجعية ( لالحتاد الربملاين الدويل ١٥وثيقة رقم 

 ٥٧/٤٧ يف الدورة الستني للجمعية العامة وفقا لقرارها عممت
  .جدول األعمال من القائمة األوليةمن  ٤٧يف إطار البند 

  
 االحتاد الربملاين الدويل     

   
 ر اختذته اجلمعية الثانية عشرة بعد املائة باإلمجاع قرا

 ) ٢٠٠٥أبريل / نيسان٨مانيال، (
  

 يف استراتيجيات الوقاية مـن       وإعماهلا حقوق اإلنسان  الدعوة إىل احترام     دور الربملانات يف  
 متالزمة نقص املناعة املكتسب وإدارا وعالجها/جائحة فريوس نقص املناعة البشرية

 
 ، الحتاد الربملاين الدويل الثانية عشرة بعد املائةإن مجعية ا 

ــشري  ــرارات إذ ت ــصلة  االحتــاد إيل ق ــدويل ذات ال ــاين ال ــى وجــه   باملوضــوع الربمل ، وعل
متالزمـة نقـص املناعـة      /إجراءات ملكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية      القرار املعنون    اخلصوص
عتمـد يف ونـدهوك     اماعيـة املـدمرة، والـذي        نظرا آلثاره اإلنسانية واالقتصادية واالجت     املكتسب

ــاميف ــشرية    واقتناعــا منــها ، ١٩٩٨  ع ــأن فــريوس نقــص املناعــة الب متالزمــة نقــص املناعــة   / ب
 ، ة، وليس جمرد مشكلة صحية معزولةاملكتسب هو خطر شامل للجميع يتهدد التنمي

 الـيت   إيل املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة بـشأن اإليـدز وحقـوق اإلنـسان       وإذ تشري كذلك   
 مفوضـية واإليـدز  /أصدرها برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة البـشرية   

، وإعـالن االلتـزام بـشأن فـريوس نقـص املناعـة       ١٩٩٨  عـام يف األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان    
 الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة       “حتـرك عـاملي    -عامليـة   أزمة  ”متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية

متالزمـة نقـص    /فريوس نقـص املناعـة البـشرية      املعنية ب لعامة لألمم املتحدة يف دورا االستثنائية       ا
 ، ٢٠٠١  عاماملناعة املكتسب يف

 بتقريــر برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة  وإذ حتــيط علمــا 
   بشأن وباء اإليدز العاملي،٢٠٠٤ لعام اإليدز/البشرية

بــشأن األخالقيــات  ات توجيهــ” يف الوثيقــة املعنونــة   الــواردة التوصــياتدوإذ تؤكــ 
ن عـ  ةالـصادر “ والرعاية من فريوس نقص املناعة البشرية     وتساوي فرص احلصول على العالج      
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 ومنظمــة الــصحة اإليــدز/برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
  العاملية،

اإليـدز، والقـانون   / بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         املـشرعني وإذ تشري إيل دليل      
 الربملاين الـدويل وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك            االحتاد الصادر بالتعاون بني     وحقوق اإلنسان 

 ،١٩٩٩يف عام اإليدز /املعين بفريوس نقص املناعة البشرية

أللفيـة،  لعالن األمـم املتحـدة    يف إ الوارد اهلدف اإلمنائي لأللفية   على كيدالتأ وإذ تعيد  
 وبـدء   ٢٠١٥اإليـدز حبلـول عـام       /والذي يهدف إيل وقف انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية         

 احنساره اعتبارا من ذلك التاريخ، 

بـالتعليم واألمـن     ما يتعلـق      مبا فيها  ، لأللفية  أن بلوغ مجيع األهداف اإلمنائية     وإذ تدرك  
ــن يكــون    ــذائي، ل ــرا  الغ ــدون إح ــا ب ــة     ز ممكن ــريوس نقــص املناع ــصدي لتحــدي ف ــدم يف الت تق

 اإليدز واألمراض املعدية األخرى، /البشرية

 ألن عـدد األشـخاص الـذين يـصابون بفـريوس نقـص املناعـة                وإذ يساورها بالغ القلق    
 أيضا من النمـو املتـضاعف       كما يساورها بالغ القلق    ،اإليدز يستمر يف النمو كل سنة     /البشرية

    اإليدز،/ب واألطفال الذين يصابون بفريوس نقص املناعة البشريةلعدد النساء والشبا

جيعـل املـرأة أكثـر     حبكـم القـانون أو حبكـم الواقـع،           ، بأن التمييـز ضـد املـرأة       وإذ تسلم  
 اإليدز،/عرضة لفريوس نقص املناعة البشرية

 العـامل الـذين يـصبحون يتـامى بـسبب     يف  العدد غري املسبوق لألطفال     وإذ يثري جزعها   
 وبالتايل يصبحون أكثر عرضـة ويواجهـون أخطـارا أعظـم            ،اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   

يف خلــدمات الــصحية واالجتماعيــة، و التعلــيم، وة ل الوصــول حمــدود وفــرصتتمثــل يف اجلــوع،
 أن هـذه العوامـل تزيـد        وإذ تـدرك  كجنـود أطفـال،     التوظيف   واالعتداء، واالستغالل و   ،العنف

   ،وا هم أنفسهم مصابني بفريوس نقص املناعة البشريةمن احتمال أن يصبح

 مــن أن ممانعــة بعــض احلكومــات يف االعتــراف بوجــود  وإذ يــساورها القلــق كــذلك 
الوصــمة والتمييــز اإلقــرار بــأن يف ، و وخبطورــااإليــدز/جائحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

 وجه اخلـصوص النـساء،      ىز، وعل اإليد/ن بفريوس نقص املناعة البشرية    و املصاب ماذين يواجه لال
   يعيقان فعالية االستجابات هلذه اجلائحة،

 خــدمات تمران يف منــع النــاس مــن الوصــول إىل  أن الوصــمة والتمييــز يــس تــدرك وإذ  
 ىالفحص واالستشارة خبصوص فريوس نقص املناعة البشرية، وهي خدمات ذات أمهيـة عظمـ             

 ، ومعاجلتهايف منع اجلائحة
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اإليــدز تــشكل حتــديا /ائحــة العامليــة لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية بــأن اجلوإذ تــسلم 
ــشر    ــاة وكرامــة الب ــعهــائال حلي ــسان، وأن  للتمت  الكامــل حلقــوق  اإلعمــال الكامــل حبقــوق اإلن
  يف االستجابة العاملية للجائحة،  أساسيلمصابني عنصرلاإلنسان واحلريات األساسية 

عناصــر  ومحايتــها وإعماهلــا  والفتيــات أن احتــرام حقــوق اإلنــسان للنــساء وإذ تؤكــد 
   اإليدز،/ضرورية وأساسية يف النهج اخلاص بالتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية

 األثر االقتـصادي واالجتمـاعي الـسليب للحرمـان مـن حقـوق            إزاء وإذ يساورها القلق   
ــسان  ــشرية   لاإلن ــة الب ــريوس نقــص املناع ــيم و  /لمــصابني بف ــدز يف العمــل والتعل ــن  غرياإلي مهــا م

مـن أن النـساء واألطفـال كـثريا مـا يعـانون            كـذلك    يساورها القلق  وإذاخلدمات االجتماعية،   
   من األثر االقتصادي واالجتماعي األعظم نتيجة للجائحة،

 عـن   اإليـدز /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        مكافحـة  أنه ال ميكن فصل   على  وإذ تؤكد     
 ىالنــساء واألطفــال، وبالتــايل يــضعف القــو علــى  الــذي يــؤثر بــصفة أساســية  ،الفقــرمكافحــة 

  العاملة ويعيق التنمية االقتصادية واالجتماعية،

 ميـثالن أحـد أسـباب مـيش      مـن أن اجلهـل والتعـصب ال يـزاالن    وإذ يساورها القلـق   
 يتـسبب يف    ، ممـا  اإليدز/أو الذين يفترض أم مصابون، بفريوس نقص املناعة البشرية        املصابني،  

، يف  وبـشكل عـام   يف جماالت املساعدة الطبية وفرص العمـل والتعلـيم واإلسـكان،            أفعال متييزية   
   أي جمال يتعلق برفاههم االجتماعي،

ــا   ــضع يف اعتباره ــتخدام    وإذ ت ــن أن اس ــالرغم م ــه ب ــضادة للفريوســات    أن ــة امل األدوي
صابني املـ فـإن ماليـني    تقدم مـرض اإليـدز،      املناسبة ميكن أن يعطل     العالجات  بالتراجعية مقترنة   

   حتمل نفقات تلك العالجات،ى ال يقدرون عل،يف األمم النامية، ال سيما يف أفريقيا

 املتعلــق جبوانــب  منظمــة التجــارة العامليــة، تفــاقاأنــه مبقتــضي  وإذ تــضع يف اعتبارهــا 
منظمـة التجـارة   إنـه ميكـن ألعـضاء       ف ،حقوق امللكية الفكرية املتـصلة بالتجـارة والـصحة العامـة          

 بـأن مجعيـة     وإدراكـا منـها    بإنتاج أدوية مسجلة يف حاالت الطوارئ الـصحية،          لسماحاالعاملية  
تستفيد بالكامل من عناصـر      فيها على أن     قرارا يشجع الدول األعضاء    اعتمدت   الصحة العاملية 

املرونة اليت يتضمنها االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكريـة املتـصلة بالتجـارة والـصحة                
املنتجــات  التراجعيــة وغريهــا مــن األدويــة املــضادة للفريوســاتيع احلــصول علــى لتــشجالعامــة 

 ،األساسيةالصيدالنية 
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ــها  اإليــدز /حقــوق املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  إعمــال بــأن  وإدراكــا من
 اخلدمات، مبا فيها الرعاية الـصحية والعـالج واخلـدمات     علىالتمييزي   - صوهلم غري حيتطلب  

  بيئة اجتماعية داعمة،اخلد القانونيةاالجتماعية و

مـستويات اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة           مبـدى ارتفـاع       االعتـراف  بأنواقتناعا منها    
 براجمها للوقاية والعـالج     تكييفعلى   سيساعد احلكومات املعنية      بلد اإليدز داخل كل  /البشرية

   حبيث تفي باحتياجاا املعينة،

أمـر حاسـم بالنـسبة      القـدرات يف جمـال الـصحة العامـة    بنـاء  بـأن واقتناعا منها كـذلك     
 ،  وملعاجلته الفعالةاإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية الفعالة من للوقاية

جائحــة  املتــضررة بــشكل خـاص مــن  البلـدان بــضرورة أن تتلقــى واقتناعـا منــها أيـضا    
ــشرية   ــريوس نقــص املناعــة الب ــدويل جلهود   /ف ــا خاصــا مــن اتمــع ال ــدز دعم ــد  اإلي ــا يف التقي ه

 بالتزاماا، 

ى األدويـة باسـعار معقولـة مبـا يف ذلـك            أن ضـمان احلـصول علـ       وإذ تضع يف اعتبارها     
اإليــدز علــى العالجــات املــضادرة  /حــصول الــذين يعــانون مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   

تــع للفريوســات التراجعيــة أمــر أساســي يف التــدرج حنــو اإلعمــال الكامــل للحــق العــاملي يف التم 
 بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه،

ــادة  ال ســيما يف أفريقيــا، قــد أدت إ ،أن حــاالت الــرتاع وإذ تــضع يف اعتبارهــا  ىل زي
قـرار جملـس األمـن التـابع لألمـم            إيل وإذ تـشري   ،اإليـدز /اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية      

متالزمـة  /ريةأن جائحة فـريوس نقـص املناعـة البـش        ينص على    الذي   ،)٢٠٠٠ (١٣٠٨املتحدة  
 تقريـر  نقص املناعة املكتسب قد تشكل، إن مل يكبح مجاحها، ديدا لالسـتقرار واألمـن، وإىل    

فريــق األمــم املتحــدة الرفيــع املــستوي املعــين بالتهديــدات والتحــديات والتغــيري، والــذي يــضع     
 ألمن الدويل، ا  اليت دداالقتصادية واالجتماعية األخطار األمراض املعدية من بني

عـاجل مـسببات انتـشار     يمـا مل     عمل ملواجهـة الوبـاء لـن يكـون فعـاال              أن أي  وإذ تدرك  
ــساء والفتيــات، وإســاءة اســتعمال    ،املــرض   مبــا يف ذلــك االجتــار بالبــشر، ال ســيما االجتــار بالن

وإذ تــضع يف نــوع اجلــنس، علــى املخــدرات واالجتــار غــري الــشرعي باملخــدرات والعنــف املــبين 
 األدوار احملورية لألسرة والدين واملبادئ والقـيم        التشديد على سياق أنه جيب    يف هذا ال  اعتبارها  

 األخالقية األساسية الراسخة منذ أمد طويل، 

 طارئـة طبيـة      حالـة  اإليدز هـي  / أن جائحة فريوس نقص املناعة البشرية       على وإذ تؤكد  
 واجتماعية واقتصادية يف نفس الوقت، 
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ــب  - ١  ــات واحلكو إيلتطل ــضمن   الربملان ــات أن ت ــرام م ــاا  احت ــها وسياس قوانين
اإليــدز، وخباصــة حقــوق /فــريوس نقــص املناعــة البــشريةيف ســياق قــوق اإلنــسان حلوممارســاا 

ــة و   ــة واحلمايـ ــاة اخلاصـ ــل واحليـ ــيم والعمـ ــصول علـــى التعلـ ــدمات  احلـ ــة والعـــالج واخلـ الرعايـ
اإليـدز مـن    /ة البـشرية  أن حتمي املـصابني بفـريوس نقـص املناعـ          أيضا إليها   وتطلب االجتماعية؛

كــل أشــكال التمييــز يف كــل مــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، وأن تــشجع املــساواة بــني     
ــشرا،        ــشمل ب ــيت ت ــسرية يف األحبــاث ال ــل اخلــصوصية وال ــسني، وأن تكف ــبل  اجلن ــوفر س وأن ت

ــصاف الا ــصابني        نت ــوق م ــهاك حق ــة يف حــال انت ــسريعة والفعال ــة ال ــة واملدني ــضائية واإلداري الق
 دز؛باإلي

وتـشجيع احتـرام صـكوك      تعهـدت ـا لتعزيـز        الـدول بااللتزامـات الـيت        تذكر ‐ ٢ 
ــاحلقوق          ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــسان، والعه ــوق اإلن ــاملي حلق ــالن الع ــل اإلع ــسان مث ــوق اإلن حق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، واتفاقيـة              

شكال التمييز ضد املرأة، وبرتوكوالا االختيارية، واتفاقية حقوق الطفـل،          مجيع أ على  القضاء  
 واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية         

 أشــكال التمييــز العنــصري، وإعــالن منظمــة  مجيــععلــى املهينــة، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء  أو
 تتخـذ   مـن الـدول الـيت مل       وتطلـب بادئ واحلقـوق األساسـية يف العمـل؛         العمل الدولية بشأن امل   

 ؛  أن تفعل ذلك اخلطوات الالزمة حنو تصديق تلك الصكوك الدولية وتنفيذهابعد

 تــضمن بعــد تقاريرهـا الوطنيــة بــشأن األهــداف اإلمنائيــة   الــدول الــيت ملتـدعو  - ٣ 
 وبــدء ٢٠١٥يــدز حبلــول عــام اإل/لأللفيــة هــدف وقــف انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

 الربملانـات إىل    كـذلك  وتـدعو احنسار هذه اجلائحة اعتبـارا مـن ذلـك التـاريخ أن تفعـل ذلـك؛                 
 علــى القيــام دوريــا بإصــدار تقــارير وتــشجعرعايــة انطــالق هــذه التقــارير رمسيــا مــن مقارهــا؛ 

ال مكافحـة فـريوس     ال سيما يف جمـ    وطنية وإقليمية تقيم درجة حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،         
 اإليدز؛ /نقص املناعة البشرية

 على مواصلة تقدمي املساعدة املاديـة        احلكومات يف البلدان املتقدمة النمو     حتث - ٤ 
والتقنيــة للبلــدان الناميــة وخباصــة أقــل البلــدان منــوا، وعلــى زيــادة تلــك املــساعدة، وعلــى إفــادة  

فريوس نقـص    يف سياق    اخلاصة حبقوق اإلنسان  مؤسساا  تسعى إىل إجياد أو تعزيز      البلدان اليت   
 ؛اإليدز/ من خربا يف التصدي لفريوس نقص املناعة البشريةاإليدز/املناعة البشرية

مبا يف    ختصيص موارد كافية ألنظمتها الصحية،     ىاحلكومات عل كذلك  حتث   - ٥ 
 لوقاية والرعاية؛ املوجهة لذلك املوارد 



 -6- 05-33434
 
 

ذ التدابري املوصـي ـا يف وثيقـة برنـامج األمـم              تنفي  على احلكومات حتث بقوة  - ٦ 
منظمـة الـصحة العامليـة املعنونـة         و اإليـدز /املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           

 فــريوس  مــنالعــالج والرعايــةوتــساوي فــرص احلــصول علــى بــشأن األخالقيــات توجيهــات ”
 فـريوس نقـص املناعـة       ىيف توزيـع الرعايـة ملرضـ      املـساواة   بغرض تشجيع    “نقص املناعة البشرية  

  املوارد؛  احملدودةوضاعاألاإليدز يف /البشرية

اعتمــاد ومتويــل التــدابري الالزمــة  علــى الربملانــات واحلكومــات كــذلك حتــث  - ٧ 
ــدة   ــات اجليـ ــدمات واملعلومـ ــوفر اخلـ ــضمان تـ ــة لـ ــال الوقايـ ــة    يف جمـ ــريوس نقـــص املناعـ ــن فـ  مـ

ــشرية ــه وعال /الب ــدز وإدارت ــة مرضــاه ودعمهــم  اإلي ــى صول  وســهولة احلــ ،جــه ورعاي ــك عل تل
 مركـــزهمبغـــض النظـــر عـــن (  لكـــل املـــصابني مـــستدام أســـاسىاخلـــدمات واملعلومـــات، علـــ

 ويـشمل   ،)االجتماعي أو وضـعهم القـانوين أو نـوع جنـسهم أو عمـرهم أو تـوجههم اجلنـسي                  
الرفــاالت للرجــال اإليــدز مثــل / الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  لــوازمذلــك تــوفري 

 ومـواد الرعايـة الوقائيـة األساسـية، باإلضـافة إىل           املأمونة ومبيدات اجلـراثيم      والنساء وإبر احلقن  
ــة       ــة الــيت ميكــن حتمــل نفقاــا واألدوي ــة املــضادة للفريوســات التراجعي ــةاألدوي ــة املأمون  والفعال

خيص والتكنولوجيــا الــدعم النفــسي وتكنولوجيــات التــشتقــدمي األخــرى يف البلــدان الفقــرية، و
فــراد واموعــات األكثــر إيــالء عنايــة خاصــة لأل ، لكــل األشــخاص، مــعاملتــصلة ــااألخــرى 

 مثل النساء واألطفال؛تعرضا 

 ةتنفيــذ التــدابري الــيت تزيــد مــن قــدرعلــى  الربملانــات واحلكومــات أيــضا حتــث - ٨ 
ملناعة البشرية، وخاصـة    محاية أنفسهن من خطر اإلصابة بفريوس نقص ا       على  النساء املراهقات   

املتعلقـة   ذلـك الرعايـة واخلـدمات        عن طريق توفري الرعاية الـصحية واخلـدمات الـصحية، مبـا يف            
 بالصحة اجلنسية واإلجنابية؛ 

كومات العتماد التدابري الالزمة ملواصـلة جهـود البحـث           الربملانات واحل  تدعو - ٩ 
استحداث عالجات جديـدة ملكافحـة فـريوس        الرامية إىل   الوطنية واملتعددة اجلنسيات    والتطوير  

 لوقايـة ومعـدات التـشخيص والفحـص، مبـا يف          ل  جديـدة  اإليـدز ووسـائل   /نقص املناعـة البـشرية    
تكثيـف تلـك    ، و اجلراثيمالوقاية اليت تتحكم فيها النساء مثل مبيدات        أساليب  و اللقاحات   ذلك

 ؛وتنسيقها وجعلها مفيدة للجميعاجلهود وتوحيدها 

، الجتماعيـة ا - الـصحية واالقتـصادية   باآلثار   الربملانات واحلكومات أن تقر      إىلتطلب   - ١٠
راد والعــائالت واتمعــات اإليــدز علــي األفــ /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وغريهــا مــن آثــار  

 التشريعية والتنفيذية املالئمة لوقف انتشاره؛ االجتماعية ، وأن تتخذ التدابري واألمم
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ــوفري العــالج  أن جتعــل اخلــدمات املتعلقــة  احلكومــات إىل تطلــب  - ١١ ــدعم  بت ــة وال والرعاي
الوقايـة والعـالج مـن    بإدمـاج  اإليـدز شـاملة، وذلـك    /لمـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية     ل

اإليـدز، مثـل االلتـهاب      /بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       غالبـا   األمراض املعدية األخرى املرتبطة     
 ؛االنتهازيةالعدوى الرئوي والسل و

اعتماد وتنفيذ سياسات حتترم حقـوق اإلنـسان   على  الربملانات واحلكومات  حتث مجيع  - ١٢
 وعلــى الــدفاع عــن حقــوقهم وتوعيتــهم ــا اإليــدز،/لمــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشريةل

 اإلعالم املتاحة؛ مجيع وسائط باستخدام 

 سات وطنية تتـصدى   تنفذ تشريعات وسيا  وتضع  الربملانات واحلكومات أن    إىل  تطلب    - ١٣
أصــبحوا وتيتمــوا لالحتياجــات وحقــوق اإلنــسان اخلاصــة بالعــدد املتنــامي مــن األطفــال الــذين 

 اإليدز؛/أكثر عرضة جلائحة فريوس نقص املناعة البشرية

 : إىل الربملاناتتطلب  - ١٤

املعــايري الوطنيـة حلمايــة  لتحديـد  قائمــة التـشريعات  الصـياغة قـوانني أو تعــديل    )أ( 
موعـات  فراد داخل ا  اإليدز، وبصفة خاصة لأل   /يعانون من فريوس نقص املناعة البشرية     الذين  

 حلالـة أي شـخص يعـاين مـن          إيـالء اهتمـام خـاص     عرضة لإلصابة، مثل النساء واألطفال، مع       امل
 اإليدز؛/س نقص املناعة البشريةأسرته األقربني نتيجة لفريوأفراد فقدان 

ــة  توافقهــا  لــضمان أــا  وتعــديل التــشريعات اســتعراض  ) ب(  ــادئ التوجيهي مــع املب
 حقوق اإلنسان؛واإليدز /الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية

بنقـل فـريوس نقـص املناعـة        عن علـم،    عاقبة الذين خياطرون،    ملسن التشريعات    )ج( 
 قصدا؛اإليدز، أو الذين يفعلون ذلك /البشرية

يف االحتــاد الربملــاين الــدويل أن   األعــضاء انــات الربملــانيني يف الربملإىل  تطلــب كــذلك  - ١٥
ــز ضــد املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة        ــشريعية املالئمــة الــيت تعــاجل التميي ــدابري الت يروجــوا للت

البـشري، وهـي    ن يسامهوا يف خلق بيئة اجتماعية تتـسم بالتـسامح والتـضامن             أاإليدز و /البشرية
 هيب ويف مساعدة املصابني به؛  عنها يف الوقاية من هذا املرض الربيئة ال غىن

للجميـع الوصـول    تكفـل   الربملانـات واحلكومـات واتمـع الـدويل أن          إىل   تطلب أيـضا   - ١٦
 ؛ اصة بفريوس نقص املناعة البشريةااين للفحوصات اخل

يف التعامـل   الربملانات أن تشجع علي االسـتخدام الفعـال والكـفء للمـوارد             إىل  تطلب   - ١٧
، ى القطـري  ستواملالتنسيق علي   مبا يف ذلك عن طريق      ،  اإليدز/ناعة البشرية ريوس نقص امل  فمع  
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 للـــسلطات الوطنيـــة “اآلحـــاد الثالثـــة”سبان املبـــادئ التوجيهيـــة املـــسماة يف احلـــمبـــا يأخـــذ و
 ؛البشرية واإليدز  اخلاصة بربنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعةوشركائها

رمسيـا  مرتبطـة  أو هياكـل أخـرى تكـون     / خلـق مجعيـات برملانيـة و        على الربملاناتحتث   - ١٨
ــة       ــريوس نقـــص املناعـ ــشار فـ ــسألة وقـــف انتـ ــة مـ ــي معاجلـ ــددة هـ ــة حمـ ــا مهمـ ــات وهلـ  بالربملانـ

أفــضل خلــربات واملعلومــات واإلفــادة مبــا لــديها مــن ا  عكــس اجتاهــه، وعلــى اإليــدز و/البــشرية
ات اختـاذ   يق برامج الـشراكات يف عمليـ       إشراك كل قطاعات اتمع عن طر      املمارسات، وعلى 

 ؛القرار الرفيعة املستوى

منظومـة األمـم    داخـل   والوكاالت واهليئات والصناديق والربامج     املؤسسات  إىل  تطلب   - ١٩
ن تـدعم بنـشاط بنـاء قـدرات         اإلمنائيـة وأ  أنـشطتها وبراجمهـا     يف  املتحدة أن تدمج الصحة العامة      

 فيمــا خيــتص بالوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة      أنظمــة الــصحة العامــة بالــدول األعــضاء     

 ؛ معاجلتهاإليدز و/البشرية

واحلقــوق اجلنــسية علــى أن تراعــي الــرابط بــني الــصحة  الربملانــات واحلكومــات حتــث  - ٢٠
 اإليدز من ناحية أخرى؛ /لبشريةا مكافحة فريوس نقص املناعةوواإلجنابية من ناحية، 

 سياسات شاملة بغرض توفري إمـدادات غذائيـة        استحداث الربملانات على حتث كذلك    - ٢١
 اإليدز؛ /البشرية جائحة فريوس نقص املناعةاملتضررة من حمسنة يف البلدان 

اسـتراتيجيات وطنيـة لـتمكني املـرأة        وضـع   الربملانات واحلكومات أن تكفل     إىل  تطلب   - ٢٢
 امللكيـة، ، علـي حقـوق      وتعجيل تنفيذها وذلك بضمان أن حتصل النساء، ضـمن أشـياء أخـرى            

 وبتقلـيص إمكانيـة تعرضـهن ملـرض         ،وبتشجيع ومحاية متتع املرأة الكامل بكافة حقوق اإلنسان       
مجيــع أشــكال التمييــز، وكــذلك مجيــع أشــكال العنــف ضــد النــساء         بالقــضاء علــى  اإليــدز 

ــة مارســـات املوالفتيـــات، ويـــشمل ذلـــك   الـــضارة واالعتـــداء واالغتـــصاب  التقليديـــة والعرفيـ
 ؛ العنف اجلنسيشكالأذلك من  غريو

ــوة   - ٢٣ ــات حتــث بق ــى احلكوم ــري      عل ــم املتحــدة واملنظمــات غ ــع األم ــا م ــسيق جهوده تن
 الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة     جمـال  اهليئـات واملؤسـسات العاملـة يف    غريها مـن  احلكومية و

لمـصابني  لم ومحايـة حقـوق اإلنـسان        يدعتـ ، بغرض ضـمان     أعماهلادعم  على  اإليدز، و /البشرية
 اإليدز؛/البشرية ص املناعةبفريوس نق

آلياـا الوطنيـة، مثـل اللجـان واحملـاكم          تعزيـز   مجيـع الربملانـات واحلكومـات       إىل  تطلب   - ٢٤
،كل يف   وإعماهلـا ورصـدها    والتشريعات واالستراتيجيات املنسقة بغرض محاية حقوق اإلنـسان       

القـضاء علـى   ، و منـه  واملتـضررين اإليـدز /البـشرية  لمصابني بفريوس نقص املناعـة لبلده، بالنسبة 
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فيمــا يتعلــق باموعــات األكثــر عرضــة مثــل النــساء  خاصــة والتمييــز، و وصــممجيــع أشــكال ال
وطـأة  اجلـزء األكـرب مـن       حيث أم هـم الـذين يتحملـون          -  فتيانا كانوا أو فتيات    - واألطفال

 وهـم الـذين يتعرضـون لفقـدان      املرضـى ، برعايـة    علـى األرجـح   اجلائحة وهم الذين سـيقومون،      
وإيــالء نفــس القــدر مــن ، نتيجــة للمــرضاألســرة والــدخل وفــرص الدراســة وأفــراد الوظــائف 

 االهتمام للمجموعات املعرضة األخرى مثل املساجني؛ 

 فريوس نقص املناعةيف جمال سياسات وبرامج على رسم الربملانات واحلكومات حتث  - ٢٥

الختالفــات فيمــا يتعلــق اعــي اتروبــشكل خــاص، باحتياجــات املــرأة فعــال اإليــدز تقــر /البــشرية
 قد تكون موجودة يف اتمعات؛بالثقافات واألديان اليت 

الـيت يـنص    الربملانات واحلكومات علي النظر يف ضمانات الـصحة العامـة           حتث كذلك    - ٢٦
ــة   عليهــا   والــذي ٢٠٠٣أغــسطس / آب٣٠املــؤرخ قــرار الــس العــام ملنظمــة التجــارة العاملي

أو تـصدير املنتجـات الـصيدالنية الالزمـة ملكافحـة األمـراض املعديـة               /يسمح لألعـضاء بإنتـاج و     
املرونـة املـسموح   علـى إدمـاج   اإليدز، اليت ـدد اتمعـات، و  /البشرية مثل فريوس نقص املناعة

مللكيـة  قوانني وطنية تسنها وفقا التفاق منظمـة التجـارة العامليـة املتعلـق جبوانـب حقـوق ا                يف  ا  
 ؛ جارةالفكرية املتصلة بالت

 الربملانـات واحلكومـات أن حتظـر االختبـار اإللزامـي لفـريوس نقـص املناعـة        إىل تطلب  - ٢٧

اإليدز لألشخاص الذين يتقدمون بطلبـات لتأشـريات سـفر أو للتـسجيل يف اجلامعـات                /البشرية
 ؛ء السياسي لصاحل االختبار الطوعيأو للوظائف أو للجو

نـشر  باإليـدز  /البـشرية  ة من فريوس نقص املناعةإيالء عناية خاصة للوقايتطلب كذلك  - ٢٨
ــات كافيــة   ــات  معلوم ــة حنــو اموع ــع  املــستهدفة موجه ــع وســائط   م اإلعــالم اســتخدام مجي

ة للمـراهقني  عناية خاصـ إيالء وتعليم كل من الرجل واملرأة، مع التوعية  املتاحة، و واملضاعفات  
ملنـاهج الدراسـية، لكـل مـن الفتيـان      ايف إدخـال التعلـيم اجلنـسي    وتطلـب  ؛ من الفتيان والفتيات  

 والفتيات، كوسيلة للوقاية؛ 

 

ــة   حتــث - ٢٩ ــة املعني ــة واحمللي ــنح   الوكــاالت الوطني ــى م ــة عل ــة أولوي ــساعدة احلوامــل  عالي مل
مـن أجـل محايـة أطفـاهلن مـن      اإليـدز  /البشرية واملرضعات الاليت يعانني من فريوس نقص املناعة

 العدوى؛

فـريوس  للتعامـل مـع     سياسات وبـرامج وطنيـة      وضع  واحلكومات  الربملانات  من  تطلب   - ٣٠
 تلـك  ة، وترمجـ للمساءلةوشفافة وخاضعة تشاركية منسقة و اإليدز تكون/البشرية نقص املناعة



 -10- 05-33434
 
 

 احمللـي، وأن تـشرك يف        علـي مـستوي املقاطعـات وعلـي املـستوى          السياسات الوطنيـة إيل عمـل     
، املنظمــات اتمعيــةغــري احلكوميــة وكــان ذلــك ممكنــا، املنظمــات  كلمــا وتنفيــذها، وضــعها 

 هم مـن ذلـك كلـه، املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة       األواملنظمات الدينية، والقطاع اخلاص، و

 خاصة أكثرهم تعرضا، ومنهم النساء واألطفال؛اإليدز، و/البشرية

ــضمنوا أن  إىل تطلــب  - ٣١ ــات أن ي ــانيني والربملاني ــرو تراعــي الربمل ــة الف ــات الوطني ق امليزاني
 ؛اجلنسانية مما يتيح التصدي بكفاءة الحتياجات كل من الرجال والنساء

لربنامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس           املقدمة  تعزيز الدعم واملوارد    إيل  تدعو   - ٣٢
املاليــة للــصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز التربعـات  زيــادة وإىل البــشرية واإليــدز  نقـص املناعــة 

 ؛ والسل واملالريا

ع التعـاون الـدويل والنمـو والتنميـة كخطـوات           يتشجعلى   الربملانات واحلكومات    حتث - ٣٣
/ البـشرية  فـريوس نقـص املناعـة   فيما يتعلق بحنو احتواء حاالت الرتاع واحلد من تأثريها احملتمل 

 اإليدز؛

 ١٣٢٥تكفــل، وفقــا لقــرار جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة علــى أن الــدول حتــث  - ٣٤
  التوعيـة بفـريوس نقـص املناعـة    م واألمـن، التـدريب الكـايف علـى    بشأن املـرأة والـسل  ) ٢٠٠٠(

 عاملني يف حفظ السالم؛ولألفراد ال اإليدز لألفراد العسكريني وألفراد الشرطة/البشرية

 اإليـدز يف أفريقيـا      العتـراف بالـشراكة الدوليـة ملكافحـة       إىل ا حلكومـات   ا دعوـا    تكرر - ٣٥
، بـصفتهما إطـار      ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا        الصندوق العاملي  جانب   إىل،  وأن تروج هلا  

 ملكافحة اإليدز يف أفريقيا؛لعمل ا

 أمهية تـضييق الفجـوة االقتـصادية والثقافيـة بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان                    تؤكد - ٣٦
 س نقـص املناعـة  كافحـة فـريو  ملاالسـتراتيجيات والـربامج املوظفـة    تراعي النامية، مع ضمان أن 

فيهــا مــن أجــل أن تنفــذ الــيت للمنــاطق اإليــدز اخلــصائص الطبيعيــة والبــشرية والثقافيــة /البــشرية
والظـروف االجتماعيـة واالقتـصادية      منطقـة   تعكس كـال مـن خـصائص البنيـة الدميغرافيـة لكـل              

ا؛لسكا 

 يف الــصحة العامــةيف جمــال مــشاريعها تطــوير البلــدان ضــرورة أن تــدمج   علــىتــشدد - ٣٧
ــة   ــة،   لاســتراتيجياا الوطني ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــى  لتنمي ــشتمل عل ــي أن ت ــيت ينبغ ــشاء ال  إن

وبـاء فـريوس نقـص    ملراقبـة  وحتسني آليات فعالة للصحة العامـة، وعلـي وجـه اخلـصوص شـبكة         
 .وعالجه، ولتبادل املعلومات اإليدز والوقاية منه/البشرية املناعة

 


