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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3و 2البندان 
التقريررر السررلوف ل اررو  اممررة ال تمرردة السرراما لمقرروق اإلنسرران 

 وتقارير ال اوضية السامية واممين العام 
تعزيز وح اية ج يع حقوق اإلنسان، ال دنية والسياسية واالقتصادية 

 واالجت اعية والثقافية، ب ا فا ذلك المق فا التل ية

التمرديا  فرا موجز حلقة نقاش مجلس حقوق اإلنسان بشرنن التقردم و   
معالجررة مسرراقو حقرروق اإلنسرران فررا سررياق الجإررود الراميررة  لرر  الق ررا  

  2030اإليدز بملول عام /عل  وبا  فيروس نقص ال لاعة البشرية

 موجز  
الدددقر  دددو  ل ددد   30/8أُعدددد  دددقا الاملوجدددو اًدددوجز ولملددداق لملدددوا    ددد   ملدددو  ا   دددان  

والاحددجا    معاةدن م داحق  ملدو  ا   دان   اجمل   أن جعملدد   ملدن  ملداش ن دلن الاملدد  
سدددد ا  اةاددددوة الوام ددددن ى  المل ددددان ع ددددع ونددددان لدددد ول  ملدددد  اًناعددددن الب ددددوجن/ا جد    ددددول 

. وُعملدددد    ملدددن النملددداش الدددض   ماادددا مدو ددد ن األمددد  اًاحدددد  ال دددام ن  ملدددو  2030 عدددا 
مج دددددددد . وعمدددددددد ق   الدددددددددو   ا اةجددددددددن وال   دددددددد  ل  2016آذا /مددددددددا ل  11ا   ددددددددان   

، ةعا اجمل   اةمع ن العامن ى  أن أخق الاملوجو اًوجز نع  االعابا   بق ا عملاة 30/8 نالملوا 
 االجامدداا الول ددس اً دداو  ن ددلن لدد ول  ملدد  اًناعددن الب ددوجن/ا جد  اًملددو  عملددد     زجددوان/

 ددد     دددوا  و  أ ناحددد . وُسددد ء ال دددون أج ددداق ع دددع   ملدددن النملددداش وم دددا ن اجمل 2016جو  ددد  
اًاع ق نطواحق تن د   االجامداا الول دس اً داو  ن دلن لد ول  ملد   70/228اةمع ن العامن 

 اًناعن الب وجن/ا جد .
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 مقدمة  -أوالا  
عملد   ملن  ملداش   ةو تد  ا اةجدن وال   د   30/8 و       ملو  ا   ان    وا    -1

ن لن الاملد  والاحدجا    معاةن م داحق  ملدو  ا   دان   سد ا  اةادوة الوام دن ى  المل دان 
وذلدددن سناسدددبن الددددقكو   ،2030  ددددول عدددا   ا جدددد /لددد ول  ملدددد  اًناعدددن الب دددوجنع دددع وندددان 

/ا جد  و ملدو  دد ول  ملد  اًناعدن الب دوجنالع وجن العاماة اًباةئ الاوج ا ن الدول دن اًاع ملدن ن
ا   ان. وةعا اجمل   مدوض األم  اًاحد  ال امل  ملو  ا   ان ى  االتصال نالدول ومج س 

ا وصدددناةجملاا ونوا ادددا ذا    ئدددا  األمددد  اًاحدددد  ووكاال ددداةادددا  صدددا بن اًصددد حن، سدددا ل ادددا 
  ىطددا  ا جددوانا  ا اصددن واًاس ددا  الوطن ددن  الصدد ن و  ئددا  اًعا دددا  واًب دددون نوالجددا 

  ملو  ا   ان واجملامس اًدين نغ ن  مان م ا كااا     ملن النملاش. 
ى  اًدددددوض ال ددددامل  ملددددو   30/8وط دددد    دددد   ملددددو  ا   ددددان أج دددداق    ددددوا    -2

داة تملوجو موجز عن   ملن النملاش وتملدمي  ى  اجمل     ةو ت  ال ا  ن وال   د ، وةعدا ا   ان ىع
اجمل   اةمع ن العامن ى  أخق الاملوجدو اًدوجز نعد  االعابدا   بدق االجامداا الول دس اً داو  ن دلن 

 ن لدقلن و  أ ناح . وت ب 2016ل ول  مل  اًناعن الب وجن/ا جد  اًملو  عملد     زجوان/جو    
وا سداا   2030الط  ، جاوخع  قا الاملوجو ةع  االلازا  نالمل ان ع ع ونان ا جدد    دول عدا  

  اًنا  ددا  الددض تدددو    االجامدداا الول ددس اً دداو . وُسدد ء ال ددون أج دداق ع ددع   ملددن النملدداش 
ول س اً داو  اًاع ق نطواحق تن    االجاماا ال 70/228وم ا ن اجمل      وا  اةمع ن العامن 

 .ا جد /ل ول  مل  اًناعن الب وجنن لن 
نوتوا دددددد ةر   ، احددددد   حددددد     ددددد   ملدددددو  ا   دددددانالادددددداع ل   ملدددددن النملددددداش  وتدددددوأل -3

اًم ددق الددداح  ًو امب ددق لددد  مبادد  األمدد  اًاحددد  واًن مددا  ت  دد  ا  ملددن  وتددو  كوومربغددل،
 احبدددن اًددددوض ال دددامل  ملدددو   وأةلددد ن دددد و ألو  دددو كوم  دددا جو.  ،الدول دددن األخدددو    جن دددف

نب ددان الااددا ل ُعدددوض نعددد  ودددوجء ل دددجو مدتدد   ددد   ة دداحق نعندددوان  ، ك دد  ج  مدددو ،ا   ددان
نب مدن  ح  د ن  احد   . وأة (1)2015-2000عاماق من الاصدر لإلجدد    الدد   مخ ن ع و 

اًاحددد  ًبالحدن ا جددد ، اًددجو الاند ددقر   نو دامم األمدد  اًاحدد  اً دد ا ند  من مددا  األمد  
لددوج  لددو ج . ووددا ا   ا  ملددن كددق مددن اًومددف اًب ددف نا م ددن العامددن    ددالف ى دو   دد ا 

 ،غا دا  وو جدو  ال داون اةن دا  ن والطددق وا ماجدن االجاماع دن  ،آجو أوكاا جداين ،ًبالحن ا جد 
اس ددن أو لالدددو كددوو  و احدد   حدد    طدداا ا  ادداا واالنابددا     ددال الصددحن س ، ا ددا أور ل  ددو 

وص اًعدددد  نُدددددلاو دج ددددن )ل ددددوكوو (   و ا   الصددددحن نالربا جددددق، وع ددددو الدوجددددق الول ددددس اً دددداو  
خددو خل ن مددوةجز، واًدددجو الاند ددقر ل صددندو  العدداًل ًبالحددن ا جددد   ا صددول ع ددع األةوجددن،

مددا ا ةجبددول، واًملددو  ا دداص اًعدد   ددق كددق ى  ددان   الاماددس نددلع ع م دداو  وال ددق واً  جددا، 
 يبن من الصحن البد  ن والعمل  ن، ةجن ول نو ال.

__________ 

 أصد   نو امم األم  اًاحد  اً  ا ن  من ما  األم  اًاحد  ًبالحن ا جد . (1)
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و  أعملدددامل اً   دددا  االلااا  دددن اًدددوجز  الدددض أة  لدددا اً دددا كون     ملدددن النملددداش،  -4
بوم ن وغ  ا من اًوا ب  ُوجع  الدول واًاس ا  الوطن ن  ملو  ا   ان واًن ما  غ  ا 

ع ع الادخق نطوح أسدئ ن وىنددان تع  ملدا  وتبداةل اًما سدا  اة دد  وطدو  الاحددجا  اًطوو دن 
ى الن ى  تملدمي توص ا  ن دلن سدبق اً دل  ددماق. وأتا د    ملدن النملداش مندرباق ل لدربان وي  دل 

ن م دداحق  ملددو  ا   ددان   الدئددا  ال ددبا  ن اًا ددو   السدداعواض الاملددد  الددقر ُأ ددو    معاةدد
  دددددول  ا جدددددد /لددددد ول  ملددددد  اًناعدددددن الب دددددوجنسددددد ا  اةادددددوة الوام دددددن ى  المل دددددان ع دددددع وندددددان 

 ومشق ذلن النجا ا  وأل ق اًما سا  والد ول اً اداة . 2030 عا 

 موجز اللقاش -ثانياا  
 ال الحظا  االفتتاحية -ألف 

اللااا  دددن ى ددد   دددد ُأ دددو  تملدددد  كبددد  نعدددد ام   ا دددا  الددد   احبدددن اًددددوض ال دددامل    -5
ددددددد ول  ملدددددد  اًناعددددددن عامدددددداق ع ددددددع صدددددددو  اًبدددددداةئ الاوج ا ددددددن الدول ددددددن اًاع ملددددددن ن 20 م ددددددل
ددددد ول  ملدددد  اًناعددددن و ملددددو  ا   ددددان ناًملا  ددددن مددددس األجددددا  األو  ل اصدددددر ل /ا جد الب ددددوجن
 ا جددد /ًناعددن الب ددوجنلدد ول  ملدد  االددض ات ددم  نددا وع وا  ددس. وأكددد  أن  ا جددد /الب ددوجن

ميبن أن جُعاجل ال و  نوصد  مو اق مزمناق ىذا أُت ح  ىمبا  ن الع ا اً داة ل د وسدا  العبوسدن 
وخدما  الوعاجن الصح ن الدعالن وكا     اًاناول، ووجا  اال امدا  ى  األةلدن الدض ت بد  أن 

 . ا جد /ناعن الب وجنل ول  مل  اًُُنم  ملو  ا   ان تعز  لعال ن نوامم مبالحن 
واسداطوة   اح دن ىن الاحددجا  اًاعددة   ملدو  ا   دان و دد    طوجدق المل دان ع دع  -6

ونددددان ا جددددد  وىن عددددد  ا دددد ا   ملددددو  ا   ددددان  ددددد أل ددددع ى   ادددداحم صددددح ن سدددد ئن. و   ددددقا 
تددوتبء ى  أن الدملددو وا عدددا  اً دداوا  والام  ددز عوامددق   احبددن اًدددوض ال دداملا صددوص، أوددا   

ا تباطاق و  ملاق نا ا ا  ل ول  مل  اًناعن الب وجن وأن الوص  والام  ز ج دب ن ناسداموا  عملباد  
 ح   ا  أما  ت ل   أمدواض اًصدان  ندد ول  ملد  اًناعدن الب دوجن/ا جد  أو  صدو   ع دع 

ال، لدنن الع ا أو الب ف عن  اال  ا صانن ند ول  مل  اًناعن الب دوجن. وع دع سدب ق اً د
م داولن جزح داق عمدا آلد   الملواعد واًما سا  اجملامع ن الدض ت دس اًدوأ    مبا دن أةا   اجملامدس

ندد     اال تددداامعدددال  الول ددا  النامجددن عددن ا جددد  ىل دد  األو دداا الصددح ن ل مددوأ  واسددامو  
ع دع الدوغ  مدن ال اجدس  طوال الد   الض كان جيور ل اا تند ق األ داع ا مناح ن لأللد ن اًوا مل 

   أوساط الدئا  العموجن األخو .
وأكددد   احبددن اًدددوض ال ددامل أن مددن األ  ددن سبددان، ىذا مددا أ جددد ىعمددال  ملددو  ا   ددان  -7

ل جم دددس وعددددد  ىغددددال أ ددددد، المل ددددان ع دددع مددددا و  الام  دددز وتددددقل ق العملبددددا  الدددض تواجااددددا الدئددددا  
الوعاجدن الصدح ن والدض جيد  هب نادا ل م دا كن    سد  س اسدا  ال دبا  ن اًامش دن   ا صدول ع دع 

تومل ى  الاصدر لدد ول  ملد  اًناعدن الب دوجن/ا جد  وتند دق ا. و   دقا ا صدوص، تبا دل أ  دنق 
 خاصن مباةُئ  ملو  ا   ان اًام  ن   عد  الام  ز وا صول ع ع اًع وما  وا صوص ن وال وجن.
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ض ال ددامل ى  أن االلاملددا  ى  تغط ددن صددح ن وددام ن وعددد  ىتا ددن وأوددا    احبددن اًدددو  -8
ىمبا  ددن ا صددول ع ددع األةوجددن ودداغ ن مددن وددواغق  ملددو  ا   ددان جبا دد ان أ  ددن  و جددن   
الاصددددر لدددد ول  ملددد  اًناعدددن الب دددوجن/ا جد . ومدددن من دددو   ملدددو  ا   دددان تملا دددل الاغط دددن 

ودددل   اددداا ىمبا  دددن ا صدددول ع دددع العناجدددن لبدددق ال دددام ن   ئدددن مدددووع تاددداح ل ادددا الصدددح ن 
وا ددددما  الطب دددن اً حمدددن ومدددن اًاددد  نددداو   دددوة توسددد س  طدددا  الاغط دددن و دددمان ال ك دددز ع دددع 
الوصددول العدداةل ل جم ددس. وودددة  ع ددع أن ا وجددن الع م ددن أتا دد   مل ددق أوجدد  تملددد  كبدد     

ماددددس ندواحدددد الاملدددد  الع مددددل الابنولوج دددا  الصدددح ن لبناددددا جدددان  ممل  دددن  ددددق كدددق لدددوة   الا
ومس ذلن، أج دز  أسدبمل ن  ملدو  اً ب دن الدبوجدن ع دع لاجدن الصدحن العامدن يدا  ددش وتطب ملات . 

 اًصددان  نددد ول  ملدد  اًناعددن الب ددوجن/  ددا   ن ددد  مددن ىمبا  ددن ا صددول ع ددع األةوجددن   ملدداذ
 ع ع صحاا .  حداظلو ا جد  

م  العا  أ  ل لوجملاق  ل س اً او ، ناالساناة ى  وال     احبن اًدوض ال امل أن األ -9
توصد ن ال جنددن العاً ددن اًعن ددن نددد ول  ملدد  اًناعدن الب ددوجن والملددا ون، ال دد اح   ددول لعدد ا عددد  

وأودا   ى  أن مدو د ن األمد  اًاحدد  ال دام ن  اًنااجن    دقا اجملدال،االت ا    ال  اسا  
ا ددربان االسا ددا ر الددقر ج ددا د ذلددن الدوجددق. و  ا اددا    ملددو  ا   ددان ع ددو   ددء   لوجددق

دددو  ندددلن اعابدددا ا   ملدددو  ا   دددان   وجدددن ل م دددل  ددددماق   مبالحدددن لددد ول  ملددد  اًناعدددن  ذكش
الب دددوجن/ا جد ، و دددل ال دددب ق الوح  دددل   دددوا  اًزجدددد مدددن الاملدددد . وةعددد  ى  اً دددانلن ننودددواا 

ان  ندد ول  ملد  اًناعدن الب دوجن/ا جد  مدن أجدق اجملامس اًدين و  دطان  ملدو  ا   دان واًصد
الوعاجددن الصددح ن  ىتا ددنكمددا ةعدد  ا بومددا  ى    ،الولددان نددااللازا  نو ددس  ددد ل وصدد  والام  ددز

 من       اجن ىل اا. ةم س
وأوددا  الدددكاو  لددو ج    ك مادد  الوح  دد ن ى  أن  ندداا لوصددن تا و ددن ماا ددن   الو دد   -10

عااا ل مل دددان ع دددع ا جدددد   بدددق ا مل دددان   اتندددا. و ددددة االجامددداا  الول دددس ا ا دددو ال ميبدددن ى دددا
اً دداو  الملدداة      وجددو ا ناعابددا   الدوصددن اًاا ددن   سددان االلازامددا  اًط ونددن مددن أجددق و ددس 
العدداع ع ددع اً ددا  الدد    ل مل ددان ع ددع ا جددد  نوصددد  خطددواق جادددة الصددحن العامددن. وةعددا   دد  

ن ى   ددمان جعددق  ملددو  ا   ددان   صدد   اًنا  ددا  الددض تدددو     ملددو  ا   ددان وال دددوا
،   واق ى  2030عا   لمل ان ع ع ا جد    ولعن ا م اولاةمع ن العامن. وأو ح أن اةم س 

دددو األةوا  ال  مدددن لدددقلن. وتبا دددل  ملدددو  ا   دددان أ  دددن أك دددو مدددن أر و ددد  م دددع    ت  ُّ
ا جخ النجداح   مبالحددن ذلدن الونددان ع جبدن مابالئدداق. البدداح ل مل دان ع ددع ا جدد  ال ددو  ألن تد

وع ع الوغ  من ى وا  تملد  كب     قا اجملال، ع جبن ا ال كدقلن نالن دبن ى  اةم دس. و دال 
الدكاو  لو ج  ىن العجدز عدن لاجدن  ملدو  ا   دان، وال سد ما األودلاص األك دو تعو داق لوندان 

 ا دو أ  دن أكدرب مدن أر و د  م دع   ى ددا  الددو  وت و اق من  جبا دل   الو د  اا جد  
واًو . وودة ع ع أ   ما ع  مل  نن الن ا دواجز الملا و  دن وال  اسدات ن الدض تد دل ى   ن  ا  ا 

 توا األولاص ًص    لن نا لن  امبن من و س  د لونان ا جد . 
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س ن الض هنس ى وا  الاملد    وأكد أن األولوجن ا ال ن تبمن   الاصدر ل عوامق األسا -11
مبالحن ا جد  وأن الاحدر اًا ق ال و   و جعق  ملو  ا   ان أةا   اجعدن   خدمدن الندال. 
وودددة ع ددع أن الام  ددز   أمدداكن الوعاجددن الصددح ن أمددو غدد  مملبددول وأن اًصددان  نددد ول  ملدد  

وجاعو ون ل ام  ز. وال د  أج داق  اًناعن الب وجن ال جزالون ى  اآلن ُُيومون من ا دما  الصح ن
أ ددد ، ندددالن و ى  وجدددوة األةوا  ال  مدددن ًبالحدددن ا جدددد ، جنبغدددل أال  ددددة الناددداحم ل مدددا وددد  
اًصدددان  ندددد ول  ملددد  اًناعدددن الب دددوجن ع دددع أسدددال  وجدددن  ددداالن األودددلاص أو اًبدددان الدددقر 

يا كا   ع      اًا ل  جع  ون ل  . و  ث ىن اةغوال ا أصبح    الو   ا ا و أ ق أ  ن
   دجددد لددوص ا صددول ع ددع العدد ا، لددنن العوامددق الددض  دددة الاعددوض لإلصددانن نددد ول  ملدد  

أر و دد  م ددع  ددل  ددوا اةددن  أو  أك ددو مددناًناعددن الب ددوجن وىمبا  ددن ا صددول ع ددع ا دددما  
اً داغ    اً ق اةن ل أو الاعوض ل  اجا  أو تعاطل اًلد ا  نا ملن أو كون ال ل  مدن

موتدعددن  ندداةن . وأوددا  الدددكاو  لددو ج  ى  أن اًعدددال  ا ال ددن لإلجددد  ندد  اً دداغ   ندداةن 
ن ددبق غدد  مملبددول   نعددن الب دددان األلوجمل ددن جنددومل الصددحوان البددرب . وأكددد أج دداق أن ا تددداا 

مغداجور ا وجدن معدل الاعوض لد ول  مل  اًناعدن الب دوجن ند  الن دان والدا دا  أو ند  اً   د  و 
اةن دا  ن جدوتبء ند جددن أ دق نالنا  ددن الب ولوج دن مندد  نالاحددجا  االجاماع ددن والملا و  دن و دددجا  

 الض تواجااا ت ن الدئا  من ال بان.  ملو  ا   ان
وأودددددا  الددددددكاو  لدددددو ج  ى  الاملدددددد  العدددددا  احملدددددو    الاصددددددر لدددددد ول  ملددددد  اًناعدددددن  -12

م  دون ودل  ندالع ا اً داة ل د وسدا  العبوسدن،  16 و  حندو الب وجن/ا جد    ث جعاجل ال
م  ددددون  الددددن ولددددا   امجددددن عددددن ا صددددانن نددددد ول  ملدددد  اًناعددددن  35لبندددد  أوددددا  ى  أن  ندددداا 

الب وجن/ا جد  وجي  اسال ص العرب من ذلن. وع دع الدوغ  مدن ى دوا  تملدد  كبد    الاصددر 
الاوصدق نعدد مدن تملدد ، ع جدا   الع د  كدق مدا  ململد ع ع الوغ  من  أ   اًدا  ن    بمنلإلجد ، ت
. و ال ىن عد  ا  ا   ملدو  ا   دان ولاجاادا  دو احملددة الوح  دل ل وندان. وأودا  أج داق ى   ق

ى  وجوة أ من ع ا ت وح   األلق موتبطدن نعدد  كداجدن تملددمي خددما  العد ا ولدوص ا صدول 
ن  ادز  ن دبق م حد . وذكشدو نالنجا دا  الدض ع ع الع ا ن ب  الابال ف وااللاملدا  ى  أ  مد

 ململدد    ى دددا   ددوُّل عدداًل   عم  ددن الاصدددر لددد ول  ملدد  اًناعددن الب ددوجن/ا جد  ع ددع 
وكا د  من مدا   مد  ال نوا  الع وجن اًا  ن للكرب  و   وكن  دا  دل ا وكدا  االجاماع دن.

اجملامس اًدين، وال س ما اًن ما  الدض ه دق األودلاص اًصدان  ندد ول  ملد  اًناعدن الب دوجن، 
  ط  عن من ُيو  تملدماق   الاصدر لإلجد  ندناق من اًطالبدن  ماجدن  ملدو  ا   دان ل مصدان  

 ن.و ىت ى  ان نوامم لاح   ىمبا  ن الوصول ى  العدالن وا دما  الصح 

 ل مة عامة عن عرو  ال شاركين فا حلقة اللقاش -با  
 د  اً  شو ال  د كوم  ا جو عن القكو  ال نوجن الع وجن ل مباةئ الاوج ا ن الدول ن  -13

اًاع ملددن نددد ول  ملدد  اًناعددن الب ددوجن/ا جد  و ملددو  ا   ددان، وأكددد أن الو جددن اآلن تام ددق   
. وكدددو   ددددةاق أن   ملدددن النملددداش تددددو    سددد ا  2030 المل دددان ع دددع وندددان ا جدددد    دددول عدددا 
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 ،2016األعمال الاح  جن ل جاماا الول س اً او  القر سُ عملد     وجدو ا    زجوان/جو  د  
وأن توك بددن أع ددان الدوجددق تعبدد  اةاددوة الددض ج ددط س لددا اجملامددس اًدددين وا ددربان وك ا ددا  األمدد  

 ون   اً دان.اًاحد  اًعن ن وا بوما  والناوط
نونااا من   ث ىصانااا ند ول  ملد  اًناعدن الب دوجن مدن أوكاا جاين ووصد  ال  د   -14
و دىت ةو  دا ا دايل كمدالعدن مدن أجدق هبد  مجاعاادا ولدق لدوان  ت ل   ا صانن األويلنداجن 

 مددددن ال صددددو  لدددد ، وأكددددد  أ دددد  ال ميبددددن لصددددق اةاددددوة اًبقولددددن ًعاةددددن ونددددان  ملدددد  اًناعددددن
الب وجن/ا جد  عن ىعمال  ملو  ا   ان لألولاص اًصدان  ند . لالن دان وال دبامل واألطددال 

ن دب  عدد  تملددمي العد ا الد    ىلد ا  و دو أمدو  من جال دف عدن الوكد      أغ   األ  ان 
 غ  عاةل وُيااا ى  الاصح ح من خ ل نوامم تومل ى  معاةن أوج  ال عف ا اصن ل .

وودددة  ال ددد د  أوكاا جددداين ع دددع أن اةادددوة الوام دددن ى   لدددس م ددداو  خددددما  اخابدددا   -15
ند  معدو ونع دد  اًندال نددون االعد اع البامدق  ل ول  مل  اًناعن الب وجن والع ا من  سدا ق

 ملو  ا   ان   الربامم وال  اسا  اًاع ملن نا جد . وال تدزال لئدن اً   دا  واً   د  ومزةوجدل 
 ق اةن دل ومغداجور ا وجدن اةن دا  ن تعد و   خدوع، وج دز  عدد  معام دن ماعداط ل اًلدد ا  اً

معام ن  وم ، وأكد  أن ا صول ع ع األةوجن نلسعا  معملولن  ق من  ملو  ا   ان وجي  
ىعطان األولوجن لألولاص ع ع األ ناح. و   دقا ا صدوص، أودا   ى  الب د دن الدض ميبدن لدا 

أن تددعوض ل لطدو ىمبا  دن ا صدول ع دع  ،ودواكن احملد ء ا داةئالاجا جن، م ق اتددا   ل تدا ا 
 س س منملق  ل ح ا .

نونااا    دال مبالحدن لد ول  ملد  اًناعدن الب دوجن/ا جد     ل  و وعو   ال  د   -16
غا ددا الددض مش دد  العمددق كمحام ددن    ددال  ملددو  ا   ددان وةعدد  األوددلاص اًصددان  نددد ول 

ملدد  اًناعددن الب ددوجن/ا جد    موكز ددا  ملددو  ا   ددان. وأوددا   ى  أن موك  اددا الددقجن عم دد    
كمدالعن عنا  ع جامبنوا من ا صول ع ع سبق ا اصداع  ا و  دن أو ع دع اةدرب عدن ا اااكدا  
 ملو  ا   ان. و د تعو وا ألوج   عف مازاجدد  وكدا وا   ك د  مدن األ  دان  دحاجا ًلا دف 

 ملددو  ا   ددان. وأوددا   ى  أن العنددف اةن دداين سدداحد   سدد ا  جنا ددو ل دد  الام  ددز  ا اااكدا 
والدملدددو ع دددع  طدددا  واسدددس. وع دددع سدددب ق اً دددال، ك ددد اق مدددا كدددان  دددباط ال دددوطن اًب ددددون نن دددداذ 
الملا ون ولاجن اًواطن  ماو ط    اعادانا  جن  ن ع ع ال بامل اً اغ   ناةن    الو د  

بن ل ددد  مملددددمو ا دمدددن    دددال الوعاجدددن الصدددح ن وا ددددما  االجاماع دددن وى دددداذ الدددقر ع جدددام
 الملا ون من تول  اً اعد    .

وأوددددا   ال ددددد د  ل  ددددو ،   معدددددوض  دددددج اا عدددددن أ ددددس االسددددد ات ج ا ، ى  الددددددعو   -17
ن والبحدددث والادددددخ   اًباودددو  ع ددددع مج دددس اً دددداوجا  واسدددالدا  الملددددوا   واالتدا  دددا  الدول دددد

وا    م دددددن والوطن دددددن. و الددددد  ىُندددددا اسدددددالدم  ت دددددن االسددددد ات ج ا  لاعزجدددددز ا طدددددا  الملدددددا وين 
وال  اسدددداأ، وأجددددو  عم  ددددن مواجعددددن ت ددددوجع ن وددددام ن   غا ددددا لاحدجددددد ال غددددوا  وال ددددووا   
ىجوانا   لغان الملوا   وتعدج اا ومواجعااا من أجق   ئن ن ئن  ا و  ن موات ن ند جن أكرب. وكان 
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أساسدد اق    سدد  س اسددن وطن ددن ًبالحددن لدد ول  ملدد  اًناعددن الب ددوجن   غا ددا   ًواجعددن ملوجددو ات
، وجعبددف   دد  الددو  ان ع ددع الن ددو    ددا ون جاع ددق نددد ول  ملدد  اًناعددن الب ددوجن. 2011 عددا 

صندو  األمد  اًاحدد  ل  دبان مدن أجدق ىجدوان  دث    دال ا اااكدا   و د ت مل  أج اق ةع 
  ددان الددض جوتبباددا  ددباط ال ددوطن  ددد اً دداغ   ندداةن . وأل ددع ذلددن ى  و ددس  ملددو  ا 

منا م ومن مث تملدمي الاد ج  ى   باط ال وطن والدئا  ال با  ن الوح   ن ن دلن لد ول  ملد  
اًناعن الب وجن/ا جد . وأتا   أج اق نو ا اق تد جب اق  و األول من  وع  ًملددمل ا ددما  جانداول 

ان الوح  دددد ن و ملددددو  ا   ددددان  ُددددد  ل عددددام     ىةا   الوعاجددددن االجاماع ددددن وو ددددد  لئددددا  ال ددددب
وةندن  ملدو  ا   دان والعدالدن ا ةا جدن. وأُ  د    اًعن ن نالعنف اًنزيل وةعد  ال دحاجا ال وطن 
ولصدداق   ُناجددن  1 568موكددز  ملددو  ا   ددان، و ددد  ددد  ذلددن اًوكددز الدددع  ى   2008عددا  
خدد اق، أوددا   ال دد د  ل  ددو  ى  ى  ددان وددببن  ددام  جعم ددون ندد  مملانددق، و ددل . وأ2015عددا  
  اٍ  م ج   ًعاةن   اجا تاع ق ند ول  مل  اًناعن الب وجن. 100ت   
ىن ا دددواجز الدددض تعددد ض ا صدددول ع دددع األةوجدددن ت دددمق  واعدددد  ن مدددوةجزو دددال الددددكاو   -18

ددق الابددال ف. و ددد كددالح اً ب ددن الدبوجددن واال ابددا ا  وا ابددا ا  ا لمل ددن وعددد  الملددد   ع ددع  مش
عامداق  جيداة تدوا ن ند  الاجدا   والصدحن أو ند  االنابدا  والصدحن  20العاع ن واسن ع ع مد  

ونددان   اوالتدد  نالد ددق. لالربا جددق كا دد  مددن أول الب دددان   العدداع الددض أ  ددل  نو ا دداق وطن دداق 
. واساند  الربا جق   تصدجاا ى  1985ا جد    عا  ل اصدر لد ول  مل  اًناعن الب وجن/

ُنددم  دداح  ع ددع  ملددو  ا   ددان مددس نددقل اةاددوة ل ددمان  صددول اةم ددس ع ددع الو اجددن والعدد ا، 
نطددو  مناددا اتدداذ تدددان  خاصددن ل ا ددج س ع ددع عددد  الام  ددز وم ددا كن اجملامددس اًدددين. وىن اتبدداا 

عن طوجق ا  ااا العا  احمل ل أو من خ ل ال واكا   ُنم وامق ميبن ل   تناول الو اجن والوعاجن
ندد  ماس دددا  الملطددداا العدددا  ول مدددا نددد  اًاس ددا  العامدددن واًاس دددا  ا اصدددن سددد بون  ال ددداق 

 معو اق ل لطو ن ب  أ من الع ا الض ت وح   األلق. 
وجددن    ع ددواق   الدوجددق الول ددس اً دداو  اًعدد  ندددوص ا صددول ع ددع األة 16وىن تع دد   -19

جُعادرب ماودواق ع دع   ح    سانمل  نوصدداما  ح  د  م دا ك مس  2015كا ون األول/ةج مرب 
األ  ن الض جول اا األم  العا  لألم  اًاحد  ً للن ا صول ع ع األةوجن واع الاق نوجوة اً ج  

ل الوعاجددن الصددح ن. مددن النددال الددقجن ع ج دداجووا الو كدد  ع ددع الددوغ  مددن كددق الاملددد  احملددو     ددا
وجام ق  طا  والجدن الدوجدق   تملددمي ممل  دا  ن دلن ك د دن معاةدن عدد  االت دا  ال  اسداأ   
 ددال الصددحن العامددن والاجددا   و ملددو  اًل عدد  اًددربا   و ملددو  ا   ددان. وع جعددد ج دداد د مددن 

و ددقا األمددو لدد    اًملاددد جن وت ددا ع الددن   الصددح ن ع ددع االُن ددا  االنابددا ا    العدداع سددو 
وتا دد  ت ددن ا الددن نا تددداا أسددعا  اًناجددا  اةدجددد  ن ددبق كبدد   بددواق ع ددع ن دددان اةنددومل. 

مدرب  لد  وعدد  الملددد   ع دع  مشدق تبدال ف الابنولوج ددا  اةدجدد . وُياداا اجملامدس الدددويل ى   ال
 م دن و دواجز اً ب دن الاح ل ناةوأ  وىجياة سبق كد  ن ناقل ق العملبدا  الدض ت دمق ا دواجز الان 

الدبوجددن وم دداعدن جاددوة  لاعزجددز الددن   الصددح ن و ددمان   ددا  صددح ن ل جم ددس سددا جام ددع مددس 
 ا طن الطمو ن اً از   لا   أ داع الانم ن اً ادامن.
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م  دددا ا  ع دددع ةعددد   أ نعدددنوذكدددو الددددكاو  ةجبدددول أن الصدددندو  العددداًل  دددد صدددوع حندددو  -20
ن مددو  اً جددد  مددن الندددال   مو  ددن مببددو  ن دددب  لدد ول  ملددد  الددربامم احمل  ددن الدددض  ددول ةو 

اًناعن الب وجن وال ق واً  جا. و ال ىن تملدماق كب اق  د ُأ و  من   ث ىن نوامم الو اجن والع ا 
ق   كق ن دد تملوجبداق. وال جدا و لد ول  ملد  اًناعدن الب دوجن ع دع األودلاص نصدو   ما داوجن، تندش 

الصددندو  العداًل  ددع  ملددو   و دد  ددةأن جاحددوا ل صدبح أك دو مشددوالق.  وع دع اجملامدس الددويل
دددنح ،و   دددداال  ك ددد  . 2011منددددق عدددا   ا   دددان   اسددد ات ج ا  الصددددندو   اخنددددن تددددل   م 

العداًل اخندا داق كبد اق ن دب  العواحددق اًاع ملدن  ملدو  ا   دان الددض تعد ض تملددمي ا ددما ، م ددق 
  ومان الن ان والدا ا  من ىمبا  ن ا صول ع ع االخابا  والع ا. 

وأوا  الدكاو  ةجبول ى  أن نو امم األم  اًاحد  اً  ا ن  من مدا  األمد  اًاحدد   -21
 جددد  و ددو وددوجن مملددومل مددن الصددندو  العدداًل  ددد  دددة سددبعن نددوامم  ح  دد ن عم دد  ًبالحددن ا

ع ددع خدددن العواحددق اًاع ملددن  ملددو  ا   ددان الددض تعدد ض ا دددما ، سددا   ذلددن نددوامم ا ًددا  
نددالنوا ل الملا و  ددن الددض ُج دددا  ىل اددا أج دداق ناسدد  ياعدددوع  ملو ددني. ن ددد أن االسددا ما    ت دددن 

  ق. واسدداحدا  الددربامم الددض تعمددق ع ددع ى الددن العواحددق الددض تعدد ض  ملددو  جددزال  ددئ الددربامم ال
ا   دددان وتوسددد س  طا ادددا  تا دددن ىمبا  دددن ا صدددول ع دددع ا ددددما  سددد بون مدددن نددد  األ دددداع 

و ددددددىت  2017الوح  دددددد ن لإلطددددددا  االسدددددد ات جل ل صددددددندو  العدددددداًل ل ددددددد   اًماددددددد  مددددددن عددددددا  
ن دداق مدن الب ددان الدض لددجاا ا ا اجدا   20ى   15ع . وسا كز اةاوة اًبقولدن ع د2022 عا 

 دددة  ى ددالن ى  لددوص خاصددن ماا ددن السدداحدا  الددربامم وتوسدد س  طا اددا. وا دددع  ددو  جدداة  
 االساداة  من ا دما  ومواص ن اسالداماا من خ ل خدن م اوجا  الوص  والام  ز.

أماكن جنبغل ل دئا  ال با  ن وأكد ال  د نو ال ةو  أوساط الوعاجن الصح ن نوصداا  -22
الوح  دد ن أن  صددق ل اددا ع ددع ا دددما  واًع ومددا  الددض  ادداا ىل اددا. وجواجدد  أوددلاص   مج ددس 
أحنددان العدداع أوددباالق ما دددن مددن الام  ددز ل مددا جاع ددق نالوعاجددن الصددح ن. وأ بادد  األةلددن أن أوسدداط 

األولاص   أغ   األ  ان ل وص  الوعاجن الصح ن  ل من ن  أك و الب ئا  الض جاعوض ل اا 
والام  ز اًوتبط ن ند ول  مل  اًناعن الب وجن. وك  اق ما جوتبء  قا الام  ز من ن  عوامق أخو  

اال اصدداةر أو ال ددن أو اً ددق اةن ددل أو ا وجددن  -ننددوا اةددن  أو العددو  أو الو ددس االجامدداعل 
 صدانن نددد ول  ملد  اًناعددن الب دوجن. وت ددمق اةن دا  ن والاعبد  عناددا أو تعداطل اًلددد ا  أو ا

نعدددن م دددا و الام  دددز   أوسددداط الوعاجدددن الصدددح ن األك دددو وددد وعاق ا ومدددان مدددن الوعاجدددن الصدددح ن 
ولوض عواحدق جداحو    تملددمي ا ددما  وتددين  وع دن الوعاجدن وعدد  اال د ا  وا جدقان وغد  ذلدن 

مل ل ن وال ددد من البد  دددن. لملدددد أمادددو  مدددن أودددبال سدددون اًعام دددن واال اااكدددا  الصدددا خن ل سدددا
ا   دان األةلن أن  اال  الادخشق األل ق  ل ت ن الض ت اند ى  ُنم  ور  اح  ع ع  ملدو  

 الصح ن اة د    الو   اًناس  وةون ه  ز. وتملدمي الوعاجن
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مداخال  م ثلا الدول امع را  فرا مجلرس حقروق اإلنسران والردول الترا لإرا  -جية 
 اِقب وال راقبين اآلخرينمركز ال ر 

ُ دم    اًنا  ن الض ت   م ا اٌ  نال ت   الاايل من ي  دل الربا جدق ناسد  كولومب دا  -23
واةماو جدن الدوم ن ب دن  ،الاعداون ا سد ملومو امب ق والربتغال وتاج ند، وناك اان ناسد  من مدن 

 ، موعن الدول العون نناس  البوج  و  ،ةول أموجبا ال ت ن ن ومنطملن البحو البا جيبمجاعن ناس  
وسدددا   لن دددن  وجدددز   ،الب ددددان الناطملدددن نالربتغال دددنناسددد  مجاعدددن الربتغدددال و  ،واال ددداة األو وي

 وامنالددوا ود  لو  الوالجدا  اًاحدد  األموجب دنو  ا نددو  اًغدوملو  وكولومب دا نولندداو  مصو، و غوجناةجن
م ب ددا وال دد داةو  وسوج ددوا ومو دداكو ومجاو جددن و ا ،وسددا   ك ددا  و  ددد   ،سدداو  اوى نددا اغوارو 

نعدددن تملدددا  وار وكوندددا. وع غددىكدددواةو  وأو و و  النم دداو  أسددد ال او ننمددا و ىجددوان ا سدد م ن ومددد ور 
ومنادا م ددا ا  اال دداة الووسددل وى  ون دا وألبا  ددا وأ غددوال ون ج بددا ل دد ق الو دد   اً دا ا    ددواق 

ونددد   ول وتاج ندددد وتدددو   واةزاحدددو وجدددز  الباامدددا ومجاو جدددن مولددددولا وجندددومل ألوجمل دددا وجو ج دددا 
وسوا ج ند والص  ولو  ا ومجاو جن لندزوج  البول دا جدن ول  د   دا  و  غ زسداان والبوسدل الوسدويل 

  ولندا. ول  وتو ومال زجا و 
وأسا    اًنا  ا  ي  و اًن ما  غ  ا بوم ن واًن ما  ا بوم دن الدول دن الاال دن   -24

ماس ددن ىل زان ددث غ  ددز  ًبالحددن ىجددد  األطدددال )  ن ددان م دد ا مددس ماس ددن كا جاددال واًن مددن 
أ  ندا واةماعددن  الدول دن ل و جدن العاً دن(، واًوكدز اًعد   ملدو  ا  دامل )  ن دان م د ا مدس ودببن

الدول ن ل مصانا  ند ول  مل  اًناعن الب وجن/ا جد  ومن من الع و ا جياي( والوانطدن الدول دن 
ل حدددد مدددن األ دددوا  والاحدددالف الددددويل ًبالحدددن لددد ول  ملددد  اًناعدددن الب دددوجن/ا جد  )  ن دددان 

غدداجور اةددن  و ددام ل م دد ا مددس الوانطددن الدول ددن ل م   ددا  واً   دد  ومزةوجددل اً ددق اةن ددل وم
صدن اةن   واجمل   الدويل ًن ما  خدما  ا جد  وال ببن الملا و  ن البندجن لد ول  مل  
اًناعددن الب ددوجن/ما  من  ملدد  اًناعددن اًبا دد  )ا جددد ( وال ددببن العاً ددن لألوددلاص اًصددان  

اال دداة الدددويل لان دد   نددد ول  ملدد  اًناعددن الب ددوجن/ما  من  ملدد  اًناعددن اًبا دد  )ا جددد ( و 
األسدددو  واةمع دددن الدول دددن لإلجدددد  وودددببن ةعدددو  اةددددا  واًعادددد ا   ددداين ل اعددداون مدددس الب ددددان 

 النام ن( ومجع ن ال انا  اً  ح ن العاً ن واًن من البندجن ل عمق من أجق ال بان والانم ن.
الدول ددددن. و  ددددواق ل دددد ق وتنددداول الب مددددن أج دددداق نو ددددامم األغقجددددن العدددداًل ومن مددددن العمددددق  -25

الو ددد ، ع تملدددد  م دددا ا  اًن مددددن الدول دددن لملدددا ون الانم دددن ومبادددد  األمددد  اًاحدددد   دددددما  
اً ا جس ونو امم األم  اًاحد  ا مناحل ومن من الصحن العاً ن وصندو  األم  اًاحد  ل  دبان 

 لبناا ُسج   أج اق.
ان ع ع ل ول  مل  اًناعدن الب دوجن/ا جد ، وأكد مج س اًاب م   دةاق الازاما  نالمل  -26

لاناا توالدق   اآل ان واسدس ع دع أن  ملدو  ا   دان جنبغدل أن تبدون   صد   االسد ات ج ا  
العاً ددن وا    م ددن والوطن ددن الوام ددن ى  المل ددان ع ددع  ددقا الونددان. وأكددد عددد  مندددون  أن المل ددان 

ل الولدددان نااللازامدددا  الدول دددن اًاع ملدددن  ملدددو  ع دددع لددد ول  ملددد  اًناعدددن الب دددوجن/ا جد  س ملا ددد
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ا   ان وتعزجز لوص  صول اةم س ع ع الوعاجن الصح ن والع ا واألةوجن. وودةوا ع دع أ  دن 
الاعدداون الدددويل    ددقا اجملددال   ددث أوددا  الددبعن ى  أن ع ددع اجملامددس الدددويل م دداعدن جاددوة  

ن والعدد ا اً دداة ل د وسددا  العبوسددن لبددل وتعزجددز تعاو دد     ددال  صددول اةم ددس ع ددع األةوجدد
 دق ا   دان   الصدحن ل جم دس نددون  ُج ا أ د ًص  . وأكدد اًاب مدون أ د  جنبغدل ىعمدال ال

ه  ددز وميبددن ل دددول أن ت دداد د مددن أوجدد  اًوو ددن اًاا ددن سوجدد  االتدددا  اًاع ددق  وا دد   ملددو  
جن مدن احملاداج  الدقجن ع تداح  د  نعدد ىمبا  دن اً ب ن الدبوجن اًاص ن نالاجا   لاصق ى  الب د  

 ا صول نب دن معملولن ع ع العملا   اً اة  ل د وسا  العبوسن.
وأكد عد  ماب م  أ  دن المل دان ع دع ألعدال الام  دز والوصد  والعندف اًوتبطدن ندد ول  -27

اداع األوددلاص  ملد  اًناعدن الب دوجن/ا جد  ون شنددوا  دوو   و دس  ُدُادم مصددممن خص صداق السدا
اًعو دددون ن دددد  لإلصدددانن ندددد ول  ملددد  اًناعدددن الب دددوجن/ا جد ، سدددن لددد ا  األطددددال واًوا ملدددون 
والن ددان والدا ددا  واً دداغ ون ندداةن  واً   ددا  واً   ددون ومزةوجددو اً ددق اةن ددل ومغدداجوو ا وجددن 

د مج ددن ماب مدد  اةن ددا  ن واألوددلاص الددقجن جاعدداطون اًلددد ا  نددا ملن و ددزالن ال ددجون. وأكدد
أ  ددددن ىلغددددان الملددددوا   العملان ددددن  ددددد األوددددلاص األك ددددو عو ددددنق لإلصددددانن نددددد ول  ملدددد  اًناعددددن 
الب ددوجن/ا جد ، ومناددا، ع ددع سددب ق اً ددال، الملددوا   الددض نددو    مج ددن أمددو  ماعدداط ل اًلددد ا  

ملدد  اًناعددن والع  ددا  اةن دد ن اً   ددن واً دداغ   ندداةن  و دداال  عددد  الب ددف عددن لدد ول  
الب وجن أو الاعوض ل  أو  مل  . وُأود  أج داق ى  أن الدنام العملان دن ل مدا جاع دق ناعداطل اًلدد ا  

 تعو  اةاوة العاً ن الوام ن ى  المل ان ع ع ونان ل ول  مل  اًناعن الب وجن/ا جد .
 ن نغ ددن الاصدددر وأودا  اًاب مددون ى  أ د  ال نددد مدن تعزجددز ال ك ددز ع دع المل دداجا اةن دا  -28

لد ول  مل  اًناعن الب وجن/ا جد  ندعال ن وناالساناة ى   ملو  ا   ان، والمل ان ع      ول 
. و دددةوا عوامددق عددد  اً دداوا  ع دددع أسددال  ددوا اةددن  والام  ددز والعنددف كعوامدددق 2030عددا  

وو ر و ددس تا ددب    اسدداموا  ا ا ددا  لدد ول  ملدد  اًناعددن الب ددوجن/ا جد  وأكدددوا أن مددن ال دد
 ددد ل ام  ددز اةن دداين، نطددو  مناددا ع ددع سددب ق اً ددال تعزجددز اً دداوا  ندد  اةن دد  وهبدد  الن ددان 
والدا ا    اجملامس و مان الاماس ندا ق   الصدحن اةن د ن وا دق   الصدحن ا  ان دن. وأودا  

ا  دا  مدن خد ل نعن اًاب م  أج اق ى  الازا  الدول نا  ا   دق الطددق   الصدحن و ملد    
لددد ول  ملددد  اًناعدددن الب دددوجن مدددن األ  ى  الطددددق وسدددنش ت دددوجعا  صدددا من  معددددل ا املدددال  دددث

ًبالحن اساغ ل األطدال. ووج  آخدوون اال ابدا  ى  لاجدن  ملدو  ا   دان   العمدق ناعابا  دا 
اًعداج  الدول دن عنصواق  و جداق   مبالحدن لد ول  ملد  اًناعدن الب دوجن/ا جد ، نطدو  منادا تند دق 

الددض تددولو ا ماجددن مددن الام  ددز   مبددان العمددق و  ددو االخابددا  أو الدددو  ا لددزام   ل ب ددف عددن 
 ل ول  مل  اًناعن الب وجن نوصداما ووطاق م بملاق ل اوم ف.

ووصف الب   من اًاب م  جاوة   الوطن ن وا    م ن والدول دن اًبقولدن مدن أجدق و دس  -29
ن لدد ول  ملدد  اًناعددن الب ددوجن/ا جد  وذكددووا أم  ددن  دددة  ع ددع الاملددد  احملددو  ع ددع  ددد لاد ددل ونددا

اً او  الوط  الناتم عن اسالدا  اس ات ج ا  وُنم  احمن ع ع أسال  ملو  ا   ان. وتام دق 
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  مج ددن أمددو  مناددا  جدداة  اًددوا ة اًلصصددن ل و اجددن مددن لدد ول  ملدد  اًناعددن الب ددوجن/ا جد  وعدد ا 
ان  ندد  و عدداجاا ، وُنددم ال ددواكن اًاعدددة  الملطاعددا  وا    م ددن وغ  ددا مددن الددنام ى  جا دد  اًصدد

الالطددد ء االسددد ات جل اًابامدددق عدددرب  طاعدددا  ا دمدددن، وتدددول  االخابدددا  الطدددوعل واجملادددول ا وجدددن 
والدعال ى  واجملاين لد ول  مل  اًناعن الب وجن، وتملدمي الع ا اً اة ل د وسا  العبوسن اجملاين 

مج س اًو ع اًصان  ند ول  مل  اًناعن الب وجن، وىتا ن ىمبا  دن ا صدول ع دع الوعاجدن الصدح ن 
ل جم س وع ع نوامم الو اجن، واالسد ات ج ا  اًاع ملدن نالوعاجدن الصدح ن اةن د ن وا  ان دن، والدربامم 

اًلصصدددن ًعاةدددن الوصددد  والام  دددز، الوام دددن ى  مندددس ا املدددال العددددو  مدددن األ  ى  الطددددق، والدددربامم 
والددنام الا ددا ك ن اجملامع ددن الوام ددن ى  الو اجددن والعدد ا والوعاجددن الددض جُعاددرب ل اددا األوددلاص اًصددانون 

 ند ول  مل  اًناعن الب وجن/ا جد  جزناق من ا ق عو اق عن أن جبو وا اً ب ن.
ال تعدو  ىمبا  دن  صدول مج دس ال تدز  الدضالملاحمدن  الاحددجا  آخدوون ونب مدما ووصدف -30

احملادداج  ع ددع الوعاجددن الصددح ن والعدد ا اً دداة ل د وسددا  العبوسددن. وأوددا وا ى  أن األسددبامل 
الض نعق الب  جن من األولاص ال جزالون م وكد  ًصد      الاصددر لدد ول  ملد  اًناعدن 

الددوط  وا تددداا أسددعا  العدد ا الب ددوجن/ا جد  ت ددمق عددد  كداجددن اًددوا ة والملددد ا  ع ددع اً دداو  
اً اة ل د وسا  العبوسن والا ل   وعد  كداجن الاملد  احملو     ال الاعداون الددويل ن دلن 
ا صددول ع ددع األةوجددن. وأكددد اًاب مددون أج دداق أن الاصدددر ل ام  ددز، الددقر ال جددزال ال ددب  و ان 

 أن الا دوجعا  وال  اسددا  ا تدداا معددال  ا صدانن، م دللن صددعبن. وأودا  نعدن اًاب مد  ى 
ال تبددددل ل اصددددر ل ام  دددز وغددد   مدددن العوامدددق احملووكدددن لاد دددل الوندددان. وى دددالنق ى  ذلدددن، وددددة 
اًاب مدددون ع دددع أن  الدددن نعدددن الدئدددا  ال دددع دن جع ددد  مدددن الصدددع  جدددداق  دددمان ىمبا  دددن 

صدحن اةن د ن  صو ا ع ع الع ا ال    لد ول  مل  اًناعدن الب دوجن والام دن  ملو ادا   ال
وا  ان دددن. وال ددد  الدددبعن أج ددداق أن يا عددد ن ال  اسدددل ن دددلن لددد ول  ملددد  اًناعدددن الب دددوجن 
وما  من  مل  اًناعن اًبا   )ا جد (  تب  ف جاوة ا من أجدق المل دان ع دع لد ول  ملد  

 دددةاق  ، ال جددزال ىطددا اق  امدداق مادملدداق ع  دد  جاكددد2011اًناعددن الب ددوجن وا جددد ي، الصدداة    عددا  
ي وو   ولدان مج دس الب ددان نااللازامدا  والاعاددا  الدوا ة     دقا ا عد ن سدا جاددق مدس الملدوا   

 .(2)الوطن ن وأولوجا  الانم ن الوطن ن و ملو  ا   ان اًع ع لا ةول اق 

 االستلتاجا  -ثالثاا  
أكررد ال شرراركون فررا حلقررة اللقرراش مجرردداا فررا تعليقرراتإة اليتاميررة ضرررورة تعزيررز  -31

الرعايررة الصررمية الجيرردة والق ررا  علرر  الوزررة والت ييررز مررن خررالل نإرر  ع لررا يستر ررد 
بمقروق اإلنسررانش و ررددوا علرر  أن أترداة التل يررة ال سررتدامة ال ي إررن أن تتمقررق  ال  ذا 

واة برررين الجلسرررينش وفرررا ترررصا الصررردد، أوزررر  تمققررري أي ررراا حالرررة عررردم الت ييرررز وال سرررا
ال شررراركون بامخرررص برررلإ   ويرررو امجرررو يلبررروف علررر  اللإرررو  بمقررروق اإلنسررران كنولويرررة 

__________ 

 .65/277من  وا  اةمع ن العامن  2ا  و الدملو   (2)
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واتيرراذ  جرررا ا  تسررتإدة الج اعررا  والااررا  السررإانية ام ررد ت رررراا و يررال  امولويررة 
الين علررر  للتمرررديا  والاررررن القانونيرررةش وذكرررر ال شررراركون بانرررا وموزامبيرررق باعتبارت رررا مثررر

البلدان التا أحرز فيإا تقدم فا مجال حقوق اإلنسان من خالل التدابير التشرريعية وحثروا 
ال لبقة امفريقية عل  معالجة ال ساقو الجلسرانية وال سراقو الرقيسرية امخررت الترا يإرون 
فيإررا لل عتقرردا  وال  ارسررا  التقليديررة دور تالديررم انبالقرراا مررن أن ال رررورة تقت ررا  نقرراذ 

 روا  البشريةشام
وحرررل ال شررراركون الررردول علررر  ملات رررة ال ررريوس االقتصرررادية والسياسرررية ووضرررع  -32

اللرراس فررا ال قررام امول والج ررع بررين  ليررا  القرروانين العقابيررة ضررد الااررا  امكثررر عرضررة 
لإلزررابة بررال ر  وبررين زيررادة ت ويررو الررلعإ  القاق ررة علرر  حقرروق اإلنسرران والمصررول علرر  

وعلرروم وتإلولوجيررا ش وأ رراروا  لرر  المصررول علرر  العلرروم والتإلولوجيررا يلررزم مررن أدويررة  مررا
باعتبرررارض ق رررية عال يرررة تتبلرررب تعاونررراا دوليرررااش ولتمقيرررق أترررداة خبرررة التل يرررة ال سرررتدامة 

، ال بررررد أن يتعرررراون ال جت ررررع الرررردولا (3)90-90-90وبايررررة العررررال   2030 لعررررام
علررررر  تم رررررو التإلارررررة إلتاحرررررة المصرررررول علررررر  التإلولوجيرررررا  الجديررررردةش والقررررردرة 

والمصول عل  امدوية ت ا تمديان رقيسيان من تمديا  الق را  علر  اإليردز وبيررض 
مررن اموباررة العال يررةش وحررل ال شرراركون الرردول علرر  التملررا بررالجرأة واالسررتاادة مررن 
أوجرررم ال رونرررة الترررا يتيمإرررا اتاررراق الجوانرررب ال تصرررلة بالتجرررارة مرررن حقررروق ال لإيرررة 

أنرم يلبيرا وقرف الع رو باالتااقرا  اإلضرافية لإرصا االتاراق منإرا  الاإريةش وأ اروا  ل 
تعررروق المصرررول علررر  امدويرررة وأكررردوا أت يرررة ع رررو الاريرررق الرفيرررع ال سرررتوت ال علرررا 

 بالمصول عل  امدويةش
وأكرررد ال شررراركون أن أترررداة التل يرررة ال سرررتدامة تررردعو  لررر  ات برررا  ن إررر  متإاملرررة  -33

لإرا لتمقيررق التيبيرة الصرمية الشرراملةش وأ راروا  لرر  أن و ر ولية وأن تلرك الررلإ  ال بلر  ع
امزمررة الماليررة فررا الررلظة الصررمية وفررا  مإانيررة المصررول علرر  العررال  تررا أي رراا فرزررة 
للتصرردف لإليرردز يتعررين تعزيزتررا مررن خررالل التيبيررة الصررمية الشرراملة ال قدمررة علرر  أسرراس 

 ترك أف أحد ل صيرضش  ال سا لة والت امن والتعاون وستت ثو امولوية فيإا فا عدم

مروجز توزريا  االجت را  الرفيرع ال سرتوت بشرنن فيرروس نقرص ال لاعررة  -رابعاا  
 البشرية/اإليدز

ترصا التقريرر بعرين  الج عيرة العامرة  لر  أخرص 30/8دعا مجلس حقوق اإلنسان فا قرارض  -34
دز ال قررر عقردض االعتبار قبو االجت را  الرفيرع ال سرتوت بشرنن فيرروس نقرص ال لاعرة البشررية/اإلي

__________ 

 .http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90-90-90_en_0.pdfا  و  (3)
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ال رو   70/228 ش و ضرافة  لر  ذلرك، سرلا قررار الج عيرة العامرة(4)وفرا أثلاقرم 2016فا عرام 
علرر  أت يررة مسررات ة مجلررس حقرروق اإلنسرران فررا االجت ررا  الرفيررع ال سررتوتش وبلررا ا علرر  ذلررك، 

 2030يإرردة مرروجز التوزرريا  تررصا  لرر  دعررة االلتررزام بالق ررا  علرر  وبررا  اإليرردز بملررول عررام 
 واإلسإام فا ال لاقشا  التا تدور أثلا  االجت ا  الرفيع ال ستوتش 

حلقررررة اللقرررراش أن فيررررروس نقررررص ال لاعررررة البشرررررية/اإليدز  وأكررررد ال شرررراركون فررررا -35
يزال يعد من برين أكبرر التمرديا  فرا عصررنا وأن حيراة البشرر واحتررام الإرامرة البشررية  ال

فا خبرش وتلاك فرزة تارييية سانمة اليوم ال ي إن التاريا فيإا لوضع حرد  لإليردز قبرو 
إافمرة فيرروس نقرص ال لاعرة كبيرراا فرا مانق ا  حياتلاش وقد أحرز ال جت ع الردولا تقردماا  

/اإليدز، لإررن ال يررزال تلرراك الإثيررر م ررا يلبيررا القيررام بررم علرر  الصررعيدين الاررردف البشرررية
والج ررراعاش وقرررد كررران التقررردم ال مررررز متااوتررراا حتررر  اآلن، ويت ثرررو التمررردف المرررالا فرررا 

اليررة الجإررود الوزررول  لرر  الإثيرررين الررصين ال يزالررون متررروكين ل صرريرتةش وقررد ثبرري أن فع
الراميرررة  لررر  الق رررا  علررر  فيرررروس نقرررص ال لاعرررة البشررررية/اإليدز حتررر  اآلن تإرررون أ رررد 

تإررون علرردما تقرروم علرر  المقرروقش و ضررافة  لرر  ذلررك، يلبيررا مررن بررا  احترررام الإرامررة  مررا
البشرررررية تصرررر ية ع ليررررة التصرررردف لايررررروس نقررررص ال لاعررررة البشرررررية/اإليدز علرررر  ج يررررع 

معالجررة أفعررال الوزررة والت ييررز والعلررف التررا ال تررزال ترردفع  ال سررتويا  ببريقررة ي إررن بإررا
عجلة تاشا الوبا ش و دد الاريق عل  أن العالة لن يالر  فرا الق را  علر  اإليردز بوزرام 

بردون تجديرد االلتزامرا  والجإرود الراميرة  2030خبرراا يإردد الصرمة العامرة بملرول عرام 
حقروق اإلنسران، الترا تجعرو اللراس   ل  تصليو العقبا ، عل  ال سرتوت القرانونا ومسرتوت

عرضررة لإلزررابة بايررروس نقررص ال لاعررة البشرررية وتمررول دون التصرردف الاعررال لإررصا الوبررا ش 
 وفا تصا اليصون، س لا ال و  عل  خ س نقاس بارزة تا كالتالا :

يتسرررة وبرررا  اإليررردز اليررروم أكثرررر مرررن أف وقررري م ررر  بالوزرررة والت ييرررزش  )أ( 
بايروس نقص ال لاعة البشرية يتعرضون للوزة والت ييز فرا  يزال ام يان ال صابون وال

ج يررع القباعررا ، ب ررا فررا ذلررك داخررو امسررر وال جت عررا  ال مليررة وفررا أمرراكن الع ررو 
وأماكن الرعاية الصميةش ويواجم ام يان الرصين ترة أكثرر عرضرةا لإلزرابة بايرروس نقرص 

 و اللسا  والاتيا  وال شتيلين ال لاعة البشرية درجا  عالية من الوزة والت ييز، ب ا يش
بررررالجلس وال ثليررررا  وال ثليررررين ومزدوجررررا ال يررررو الجلسررررا وميررررايرف الإويررررة الجلسررررانية 
وام يان الصين يتعا ون ال يدرا  بالمقن وال متجزينش لصلك فإن القاعردة امساسرية 

تإ ررن فررا التصرردف للوزررة والت ييررز فررا ج يررع  2030للق ررا  علرر  اإليرردز بملررول عررام 
   المياة وال جت ع ب ا فا ذلك أماكن الرعاية الصمية؛مجاال

ليرة لايرروس تشإو التيبية الصمية الشاملة أمراا أساسياا فا التصردف باعا )مل( 
اإليدز، ويلبيا أن يمصو كو  يص عل  العلاية واليدما  الببيرة نقص ال لاعة البشرية/

__________ 

 .68/555و وا  اةمع ن العامن  30/8ا  و  وا       ملو  ا   ان  (4)
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امساسررا تمقيررق ال سرراواة ال لاسربةش وأكثررر مررن مجرررد توسريع نبرراق التيبيررة، سرريإون مرن 
للج يرررع فرررا المصرررول علررر  الرعايرررة الصرررميةش ويلرررزم تقررردية خررردما  زرررمية قاق رررة علررر  
المقوق من أجرو ضر ان تيسرر العرال  دون ت ييرز وتيسرير المصرول عليرم وتقبلرم وجودترمش 
وال بررد مررن اتبررا  ن إرر  خازررة للوزررول  لرر  الااررا  ال إ شررة وبيرتررا مررن فاررا  السررإان 

ل صيرتة ويواجإون عقبا  أكبر فا المصرول علر  الرعايرة الصرمية ويلبيرا الصين ي تركون 
ت إررين تلررك الااررا  مررن ال شرراركة فررا وضررع سياسررا  التصرردف لايررروس نقررص ال لاعررة 

 البشرية اإليدز وتلايصتا؛
ي عتبر المصول عل  امدوية للج يع ضرورياا للق ا  عل  اإليردز و ع رال  )ا( 

 ية التا أف ي  ل   حراز تقدم فا التإلولوجيا  الصرمية المق فا الصمةش فالمرية العل
تنتا مرتببة بمق كو فرد فا أن يإون قادراا عل  الت تع باواقدتا وتببيقاتإاش ويلبيرا عردم 
الس ا  بنن يإون لمقوق ال لإية الاإرية امسبقية علر  الصرمة العامرة وعلر  حرق ج يرع 

/اإليدز فرررا المصرررول علررر  امدويرررة ام ررريان ال صرررابين بايرررروس نقرررص ال لاعرررة البشررررية
ال لقررصة للميرراةش ومن امدوا  الالزمررة للق ررا  علرر  اإليرردز مترروفرة، يجررب أن تإررون فررا 
متلرراول ج يررع مررن تررة بماجررة  لرر  العررال ش ويلبيررا أن يإررون لمررق اإلنسرران فررا الصررمة 

نوعيراا امسبقية عل  الرب  ومن امت ية ب إان تسريع التعراون العرال ا الرصف يم رو تمروالا 
 باالستلاد  ل  الإدة ال شترك ال ت ثو فا ت إين الج يع من المصول عل  امدويةش

المارا  علر  الجإرود الراميرة  لر  مراجعرة و زرال  سيإون من امساسا  )ة( 
 اللرراج  والاعررال والعرررادل تلايررصالفررا  الثر سررلباا القرروانين والسياسررا  وال  ارسررا  التررا ترر

بيررتة مرن ل صرابين برم و لعرال  تروفير الال لاعرة البشررية و برام  الوقايرة مرن فيرروس نقرص ل
القروانين الترا تجررم، فرا ج لرة  يشر وب را ، الااا  السإانية الرقيسية، ورعرايتإة ودع إرة

ا ال يررردرا ، والعالقرررا  الجلسرررية ال ثليرررة، وال شرررتيلين برررالجلس، وعررردم يأمرررور، متعرررا 
 ونقلمشالإشف عن فيروس نقص ال لاعة البشرية والتعر  لم 

لرررزم توسرررريع برررررام  حقررروق اإلنسرررران التررررا ثبررري نجاحإررررا فررررا التصرررردف ي ) د( 
المصرررول علررر  الترررا تعترررر   ترررصليو العقبرررا للتعرررر  لايرررروس نقرررص ال لاعرررة البشررررية، و 

خررردما  العرررال  والرعايرررة الصرررمية فرررا حالرررة اإلزرررابة بايرررروس نقرررص ال لاعرررة البشررررية، 
تإدة  ل  الق را  علر  الوزرة ك وضع برام  ويلبيا أن يش و ذل وت ويلإا ت ويالا كافيااش

وفا  ام يان ال صابين بايروس نقص ال لاعة البشرية وال ت ررين ملم، فا حقوالت ييز 
توعيرة أفرراد الشرر ة والق راة وتردريب العراملين فرا مجرال الرعايرة حق أسرتة، بسبو ملإا 

ودعررررة   سررررتليرةالالصررررمية علرررر  عرررردم الت ييررررز والماررررا  علرررر  السرررررية وكاالررررة ال وافقررررة 
القانونيررة وترروفير  لواحابررال ل ررامالم ررال  الو ليررة للررتعلة فررا مجررال حقرروق اإلنسرران واإل

ر البياة القانونية فا الوقاية من فيروس نقرص ال لاعرة البشررية ينثتاليدما  القانونية ورزد 
 ورعايتإة ودع إةشلل صابين بم  وفا توفير العال 

    


