
 
 
 
UNAIDS/PCB(29)/11.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

البرنامج تنسٌق لمجلس والعشرون التاسع االجتماع   
فٌروس نقص المناعة البشري/ اإلٌدزب المعنً المشترك المتحدة األمم لبرنامج التابع  

سوٌسرا جنٌؾ،  
 

2011دٌسمبر  15 – 13  
 
 
 
 
 

نامجللبر التنسٌقً بالمجلس الحكومٌة غٌر المنظمات ممثل تقرٌر  
 
 
 
 
 
 
 
 

للبرنامج التنسٌقً بالمجلس الحكومٌة غٌر المنظمات ممثلو جهزها الوثٌقة هذه



UNAIDS/PCB(29)/11.18 

32  / 2   صفحة

 
 

 
 :البند لهذا إضافٌة وثائق

 
 :بأن التالٌة القرارات التخاذ للبرنامج التنسٌقً المجلس ندعو ـ االجتماع هذا فً بها القٌام المطلوب الخطوات

 
a. اإلٌدز/ البشري المناعة نقص بفٌروس المعنً المتحدة مماأل برنامج بمساعدة األعضاء الدول ٌدعو 

 حقوق على المبنٌة البرامج ولدمج علٌها، للتركٌز الوطنٌة العدالة أنظمة فً المواضٌع أهم على للتعرؾ
 باإلضافة البرامج، لتلك البلزمة والموارد التكلفة توفٌر ضمان مع الوطنٌة، اإلٌدز استراتٌجٌات فً اإلنسان
 . والتقٌٌم والمراقبة لتنفٌذا آللٌات

 
 المناعة نقص بفٌروس المرتبطٌن والتمٌٌز الوصم من والحد المدنً، المجتمع تمكٌن البرامج تلك تشمل

 والمدعٌن الشرطة رجال تدرٌب القوانٌن، وإصبلح القانونٌة، والتوعٌة المساعدات وتوفٌر البشري،
 والفبات اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن األشخاص ضد التمٌٌز عدم على والقضاة
 الرعاٌة بقطاع العاملٌن وتدرٌب االجتماعً، النوع أساس على العنؾ مع والتجاوب عرضة، األكثر

 . والسرٌة علم عن والموافقة التمٌٌز عدم على الصحٌة
 

 أن نطلب فنحن ، والمحاسبٌة والنتابج للمٌزانٌة الموحد إلطارا فً بالفعل إدراجها تم البرامج تلك أن وحٌث
 اإلنسان حقوق على المبنٌة البرامج ولتقوٌة التقدم لمراقبة حدالمو لئلطار األول العام تقٌٌم استخدام ٌتم

 .الموجود االحتٌاج بحسب وذلك  الوطنٌة اإلٌدز استراتٌجٌات من كجزء
 
b. البشري المناعة نقص فٌروسب المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج من بدعم األعضاء، الدول ٌدعو /

 الفٌروس حالة عن الكشؾ عدم تجرم والتً البشري المناعة نقص بفٌروس الخاصة القوانٌن إللؽاء اإلٌدز،
 .للفٌروس العمدي النقل حاالت فً القابمة الجنابٌة القوانٌن على اعتمادا نقله، أو له التعرٌض أو

 
c. المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج من بدعم األعضاء، الدول من ٌطلب 

 واإلدارٌة الجنابٌة المسؤولٌة بإلؽاء بالحقن، المخدرات متعاطً األشخاص انضمام مع اإلٌدز،/ البشري
 اإلبر مبادلةلبرامج   تروج التً السٌاسات ولتبنً الشخصً، لبلستخدام ولحٌازتها المخدرات لتعاطً

 . السجون داخل ذلك فً بما األفٌونٌة، المواد باستخدام االسبتدالً العبلج وبرامج ،معقمةبأخرى  والمحاقن
 
d. المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج من بدعم األعضاء، الدول من ٌطلب 

 تمنع التً والسٌاسات القوانٌن بإلؽاء وذلك بالجنس العمل تجرٌم عدم نحو خطوات أخذ اإلٌدز،/ البشري
 الصحٌة الخدمات على حصولهم من وتقلل وللعمل، للمعٌشة آمنة أماكن على الحصول من بالجنس ملٌنالعا

 (.وؼٌرها الدولة مستوى على واللوابح المحلٌة الرسمٌة القرارات فٌها بما) العمالٌة والحقوق والعدالة
 
e. المناعة نقص وسبفٌر المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج من بدعم األعضاء، الدول من ٌطلب 

 المثلٌة الجنسٌة السلوكٌات على تعاقب أو تجرم التً القوانٌن إلؽاء نحو خطوات أخذ اإلٌدز،/ البشري
 متعارؾ، هو ما مع متوافق ؼٌر بشكل عنها والتعبٌر المفضلة، الجنسانٌة الهوٌةو البالؽٌن، بٌن التوافقٌة
 االجتماعً النوع هوٌة أو الجنسانٌة الهوٌة أو ٌةالجنس المٌول عن النظر بؽض - للجمٌع ٌتسنى حتى وذلك

 على الحصول فٌها بما والصحٌة اإلنسانٌة األساسٌة حقوقهم إدراك – االجتماعً النوع عن التعبٌر وطرٌقة
 أو االستهانة من خوؾ بدون الصحٌة والخدمات اإلٌدز/ البشري المناعة نقص بفٌروس المتعلقة الخدمات
 . العنؾ أو االعتقال أو التحرش أو االبتزاز

 
f. المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج من بدعم األعضاء، الدول من ٌطلب 

 مع المتعاٌشٌن لؤلشخاص واإلنجابٌة الجنسٌة الحقوق تأمٌن نحو خطوات أخذ والشركاء، اإلٌدز/ البشري
 حصول تعزز التً القوانٌن وضمان ومراجعة النساء، خاصة اإلٌدز،/ البشري المناعة نقص فٌروس

 على للعمل باإلضافة هذا. ٌحتاجونها التً والمنتجات الخدمات على الفٌروس مع  المتعاٌشٌن األشخاص
 الحقوق انتهاكات إنهاء ذلك وٌشمل. واإلنجابٌة الجنسٌة حقوقهم إشباع من كجزء العدالة على حصولهم
 وعدم القسري التعقٌم مثل اإلٌدز/ البشري المناعة نقص روسفٌ مع المتعاٌشات للنساء واإلنجابٌة الجنسٌة
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 .اآلمن اإلجهاض أو الحمل منع وسابل توفٌر
 
g. مع ٌعمل أن اإلٌدز/ البشري المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج ٌدعو 

 للمنظمات التموٌل زٌادة أجل من وخاصة القانونٌة، التوعٌة برامج تقوٌة لضمان األعضاء والدول المانحٌن
 المتعاٌشٌن لؤلشخاص القانون بتفسٌر الخاص والدعم القانونٌة المساعدات برامج تقدم التً الحكومٌة ؼٌر
 .األولٌة بلؽاتهم بالفٌروس لئلصابة عرضة هم الذٌن واألشخاص اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس مع

 
h. الدول دعمل اإلٌدز/ البشري المناعة نقص ٌروسبف المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج ٌدعو 

 الفبات احتٌاجات مع للتجاوب البلزمة واألدوات التوجٌه وتطوٌر الوطنٌة السٌاسات فً مراجعة األعضاء
 ٌمارسون الذٌن والرجال بالجنس، والعاملٌن والفتٌات، النساء وتشمل بالفٌروس، لئلصابة عرضة األكثر
 واألشخاص الجنسً، المٌل ومزدوجً نساء، مع الجنس ٌمارسن تًالبل والنساء رجال، مع الجنس

 والوصول العقابٌة القوانٌن ضوء فً وذلك. والشبٌبة والمهاجرٌن، والمخنثٌن، الجنسانٌة، للهوٌة المؽاٌرٌن
 أهم مع المشاورات من إطار فً هذا ٌتم أن ٌجب. والدعم والرعاٌة والعبلج بالفٌروس، اإلصابة من للوقاٌة

 وتوسٌع وأقلمة مشاركة أجل من الموجودة الممارسات أفضل مراجعة مع المجتمع، فً المتأثرة باتالف
 والنتابج للمٌزانٌة الموحد ئلطارل األولى السنوٌة المراجعة فً إبرازه ٌتم حتى الناجح العمل نطاق

  .إلٌدزا/ البشري المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم ببرنامج والمحاسبٌة
 
 

 ٌوجد ال :القرارات تلك على المترتبة التكلفة
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I مقدمة 
 
 بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم ببرنامج الحكومٌة ؼٌر للمنظمات التنسٌقً المجلس تقرٌر ٌضع العام هذا .1

 متبلزمة/ شريالب المناعة نقص فٌروس مع للتجاوب القانونٌة الجوانب حول تركٌزه اإلٌدز/ البشري المناعة نقص
 2010 و 2009  لعامً للبرنامج التنسٌقً المجلس تقرٌري محتوى وٌستخدم ،(اإلٌدز) المكتسب المناعة نقص

 المدنً المجتمع فً الزمبلء واحتٌاجات خبرات تقدٌم على الحكومٌة ؼٌر المنظمات وفد ٌعمل بٌنما. له كأساس
 إطار فً دارت مناقشات سلسلة من أساس على برنامجلل التنسٌقً المجلس تقرٌر ٌقوم المؤٌدة، والمجموعات
 لؤلشخاص الشخصٌة الخبرات فهم أجل من محدد إطار فً المدنً المجتمع ممثلً مع تمت بؤرٌة مجموعات
 الوصول أجل من ٌحتاجونها التً الحلول إلى باإلضافة ٌواجهونها، التً والصعوبات الشابعة المٌول المعنٌٌن،
 .الدعم وخدمات العبلجو الفٌروس من للحماٌة

 
.  أهم لفهم االنترنت شبكة على بمسح القٌام مهمة عاتقه على الحكومٌة ؼٌر المنظمات وفد أخذ 2009عام  فً .2

 :من علٌهما ٌترتب وما والتمٌٌز، الوصم انتشار إلى المستجٌبٌن معظم أشار. للجمٌع العبلج وصول أمام العقبات
 تفشً الوباء 
 والرعاٌة دماتالخ على الحصول من الحد 
 األكثر  المهمشة والفبات اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن األشخاص عزل فً اإلمعان 

 بالفٌروس. لئلصابة عرضة
 
 باستشارة الوفد قام كما خاص، بشكل باالهتمام والتمٌٌز الوصم الحكومٌة ؼٌر المنظمات وفد خص 2010 عام فً .3

 بفٌروس الخاصة والرعاٌة الوقاٌة خدمات على الحصول على والتمٌٌز الوصم رتأثٌ بخصوص المدنً المجتمع
 .  فً ذلك المسح، ألقى المستجٌبون الضوء على النقاط التالٌة:البشري المناعة نقص

 
 الصحٌة الرعاٌة أماكن ٌخص فٌما خاصة بالسرٌة، المتعلقة األمور 
  الصحٌة بالرعاٌة العاملٌن ناحٌة من السلبً التوجه 
 فً الحال بطبٌعة الموصومة بالفبات ٌلحق عندما البشري المناعة نقص بفٌروس المتعلق للوصم المركب التأثٌر 

 المجتمع
 

 قد كانوا – مستجٌب ألؾ من أكثر وهم –  2010 عام لتشاورات المستجٌبٌن من الكثٌر فإن ذلك، إلى باإلضافة
 . اإلٌدز/  البشري المناعة نقص فٌروس مع التجاوب فً العقابٌة القوانٌن فٌه تتسبب الذي التحدي إلى أشاروا

 
II المنهجٌة 
 
 Global والقانون لئلٌدز العالمٌة اللجنة عمل نتابج مع جنب إلى جنبا ،2010 عام مشاورات فً القوي التجاوب إن .4

Commission on HIV and the Law  ًارلقر الحكومٌة ؼٌر المنظمات وفد اتخاذ إلى أدى العام، ذات ف 
 أجل من البشري. المناعة نقص فٌروس مع الوطنً للتجاوب القانونً المناخ أهمٌة حول السنوي تقرٌره بتركٌز
 قام اإلقلٌمٌة، اللجنة حوارات إلى المقدمة الشهادات وفرة إلى باإلضافة الماضً، العام تقرٌر فً المعلومات استكمال

 1 .العالم أقالٌم كل من مشارك 240 من أكثر قوامها بؤرٌة، مجموعة 27 من بسلسلة الحكومٌة ؼٌر المنظمات وفد
 
 شملت كما. المدنً المجتمع مٌسرو أو الحكومٌة ؼٌر المنظمات وفد مفوضو البؤرٌة المجموعات بإجراء قام .5

 كانوا ممن بالفٌروس، لئلصابة معرضٌن أو البشري، المناعة نقص فٌروس مع متعاٌشٌن أشخاصا المجموعات
 نقص بفٌروس الخاصة الرعاٌة لخدمات الوصول فً صعوبة تواجه التً المهمشة السكانٌة جموعاتالم فً أعضاء
 بالبٌبة وخبرتهم معرفتهم: حول تتركز أسبلة عشرة حول نقاش فً المشاركٌن قٌادة تم. اإلٌدز/ البشري المناعة

 الحاجة، عند القانونً الدعم على ولالحص على وقدرتهم القوانٌن وإنفاذ استخدام فً الشخصٌة خبراتهمو القانونٌة،
      2.المقترحة لحلولهم باإلضافة واصمة لمواقؾ تعرضهم عند ٌتبعونها التً التأقلم وآلٌات

 
 صحٌحا ٌكن لم ما وهو) محدودة بٌن ما تنوعت والتً المشاركٌن، ورؤٌة معرفة على مبنٌة األفعال كانت ردود

 إال والقانون، لئلٌدز العالمٌة باللجنة علم على كانوا المشاركٌن معظم. لقوانٌنوا باإلٌدز الواسعة الخبرة إلى(  دابما

                                                        
1

 .NGO Delegation website الحكومٌة ؼٌر المنظمات وفد موقع على المفصلة المعلومات من المزٌد هناك. المشاركٌن خصابص على عامة نظرة ٌعرض 1 جدول
2
 .NGO Delegation website: الحكومٌة ؼٌر اتالمنظم وفد موقع على توجد البؤرٌة المجموعات فً استخدمت التً األساسٌة العشرة األسبلة 

http://unaidspcbngo.org/
http://unaidspcbngo.org/
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 شاركت والتً أفرٌقٌا جنوب إقلٌم فً أقٌمت التً البؤرٌة المجموعة باستثناء) اإلقلٌمٌة الحوارات فً ٌشاركوا لم أنهم
 عرفوا تقرٌبا شاركوا من ربع أن من بالرؼم شخصً منظور من تحدثوا المشاركٌن معظم(. اإلقلٌمً الحوار فً

 تظهر وبالتالً معٌنة، دول فً – بالضرورة – إقامتها تم اإلقلٌمٌة البؤرٌة المجموعات. خدمات كمقدمً أنفسهم
 المجموعات أن وبما. معٌنة لخبرة مشاركتهم عند أو الوطنٌة قوانٌنهم عن المشاركٌن حدٌث عند الدول تلك أسماء
 .فردي بشكل دولة كل مع التعامل ٌتم لم فلذا لالدو كل فً تقام لم البؤرٌة

 
 المبلحظات وكاتبً والمٌسرٌن، المشاركٌن، جمٌع إلى بالشكر ٌتوجه أن الحكومٌة ؼٌر المنظمات وفد ٌود .6

 الموضوع هذا مثل مناقشة فً بشجاعتهم الوفد ٌشٌد كما. التقرٌر هذا تطوٌر فً شاركوا الذٌن والمستشارٌن
 3.الصعب

 
 العام تقرٌر فً برزت التً والتوصٌات األولٌة القضاٌا ةقوب تضاهً المسح هذا جمعها والتً لمستقاةا المعلومات .7

 والرافض السلبً والتوجه بالسرٌة، المتعلقة األمور: األقالٌم جمٌع فً أثٌرت التً الملحة القضاٌا ضمن من. الماضً
 ذكرت البؤرٌة المجموعات جمٌع. الحماٌة لتدابٌر وٌبد ما على العشوابً واإلنفاذ الصحٌة، الرعاٌة مقدمً جهة من

 الوصم أن إلى المجموعات أشارت كما. البشري/ اإلٌدز المناعة نقص فٌروس حول الوعً وزٌادة للتعلٌم الحاجة
 تجاه األحكام إلصدار المجتمع بتوجه ٌتأثران -القانون وإنفاذ- نفسه القانون بل للقانون، نتٌجة لٌسا والتمٌٌز
 القٌام المهم فقط فلٌس ولذلك،. الوصم ٌعزز ما هو القانون ٌكون عدٌدة حاالت فً وبالتالً،. الفٌروس مع ٌشٌنالمتعا

 المجتمع قطاعات جمٌع التوعوٌة التعلٌمٌة البرامج تلك تتخلل أن ولكن بالقانون، والعاملٌن القانون لمنفذي بتدرٌب
 لئلصابة والمعرضٌن اإلٌدز،/ البشري المناعة نقص سفٌرو مع المتعاٌشٌن تجاه الناس نظرة تؽٌٌر أجل من

بفٌروس نقص المناعة  المعنً المشترك المتحدة األمم ببرنامج  عمله ٌتم لما وثٌقة صلة ذات النتابج تلك. بالفٌروس
 ٌمكن ال للبرنامج الحالٌة لبلستراتٌجٌة االستراتٌجٌة األهداؾ أن حقٌقة تؤكد المفتاحٌة فالنتابج البشري/ اإلٌدز،

 .     العدالة وتحقٌق المعلومات على الحصول المعنٌة األطراؾ لكل فٌها ٌمكن داعمة، قانونٌة بٌبة بدون تحقٌقها
 

                                                        
3
 نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم لبرنامج التابع اإلنسان بحقوق المعنً العالمً المرجعً الفرٌق تشمل والتً االستشارٌة، للمجموعة بالشكر ٌتوجه أن  الوفد أٌضا ٌود 

 NGO :الحكومٌة ؼٌر المنظمات وفد موقع على الجهات بأسماء الكاملة الشكر قابمة توجد. والتقرٌر واألسبلة المنهجٌة لتطوٌر المجموعة لدعم وذلك اإلٌدز،/ لبشريا المناعة
Delegation website . 

http://unaidspcbngo.org/
http://unaidspcbngo.org/
http://unaidspcbngo.org/
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4
 قد ٌنتمً األفراد ألكثر من فبة واحدة.  

5
 ؾ البعض أنفسهم بمسمٌات ؼٌر الموجودة ضمن االختٌارات مثل: "ثنابً الجنس" أو "جد" أو "كبٌر السن".عر    

 

 اإلجمالً
 األوسط الشرق

 وشمال
  أفرٌقٌا

مرٌكا أ
 الشمالٌة

 الالتٌنٌة أمرٌكا
 البحر ومنطقة

 الكارٌبً
 أوروبا

 ومنطقة المحٌط أسٌا
 الهادئ

 أفرٌقٌا

جتماعًالنوع اال  

 ذكور 21 25 5 22 25 18 116

 إناث 10 10 9 15 58 5 107

1  1     
 للهوٌة مغاٌرون ذكور

 الجنسانٌة

20  11 6  2 1 
 للهوٌة مغاٌرات إناث

 الجنسانٌة

بٌانات توجد ال     4  4  

االجتماعً النوع إجمالً 32 37 14 43 99 23 248  

البشري المناعة نقص فٌروس مع كمتعاٌشٌن أنفسهم عرفواأشخاص   

 رجال 5 9 5 9 20 6 54

67 4 42 10 6  5 
 

 نساء

9  7   1 1 
 للهوٌة مغاٌرات إناث

 الجنسانٌة

130 10 69 19 11 10 11 

 األشخاص عدد إجمالً
 فٌروس مع المتعاٌشٌن

/ البشري المناعة نقص
 اإلٌدز

أصحابها عرفهاكما  المجموعات
4

 

63 13 19 10  6 15 
 رجال /مثلٌون رجال

 مع الجنس ٌمارسون
 رجال

10 1 3 2  1 3 
 ٌمارسن نساء/ مثلٌات نساء

نساء مع الجنس  

 العاملون بالجنس 3 7 1 5 3 4 23

 متعاطو المخدرات  22 7 5 14  48

شخاص ذوو إعاقةأ  1 2  22  25  

ٌبةالشب 2 4   1 7 14  

 المهاجرون/ الالجئون  3 3  4 1 11

وناألشخاص المشرد     2  2  

13 3 5  3 1 1 
األشخاص الذٌن سبق 

 سجنهم

آخرون 3   1 7 2 13
5
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III النتائج المفتاحٌة والتوصٌات 
 

 النتائج المفتاحٌة
 
 هناك كان. المشتركة الخبرات من العدٌد البؤرٌة المجموعات شاركت والمضامٌن، الحاالت تنوع من الرؼم على .8

. والتمٌٌز الوصم من ٌزٌد اإلٌدز/ البشري المناعة نقص بفٌروس فةالمعر كفاٌة عدم أن حول اآلراء فً إجماع
 مثلٌٌن رجال اعتقال فٌها تم حاالت المشاركون سرد. الحماٌة توفٌر ٌمكنها قد التً القوانٌن إنفاذ ذلك ٌعرقل وبالتالً،

 "تصحٌحً" اؼتصاب فٌها تم أخرى وحاالت نسابٌة"،" مبلمح علٌهم بدت لكونهم الجنسانٌة الهوٌة مؽاٌري من أو
 تحترم بٌبة ؼٌاب فً األمان لضمان تكفً ال الحامٌة القوانٌن أن للمشاركٌن وضح.  نساء مع الجنس ٌمارسن لنساء
. القانونً والنظام والمجتمعات العاببلت من دعم فً بها وٌطالب حقوقه فٌها فرد كل ٌعرؾ اإلنسان، حقوق

 فً تظهر قد والتً - العقابٌة والسٌاسات  القوانٌن أن على أكدوا الٌماألق جمٌع من فالمشاركون ذلك، إلى باإلضافة
 شأنها من - الهوٌة أو السلوكٌات تجرم التً والقوانٌن ،القضابٌة والدعاوى ،باإلٌدز المرتبطة الجنابٌة القوانٌن شكل
 .البلزمٌن الدعمو والعناٌة العبلج  على الحصول ومن بشري،ال المناعة نقص فٌروس من الوقاٌة من تحد أن

 

 
 :1مفتاحٌة  نتٌجة

 ٌعزز سائد، هو عما المختلفة والهوٌات السلوكٌات تقبل عدم مع ،بشريال المناعة نقص بفٌروس المرتبط الوصم
 .الحماٌة قوانٌن من بدال العقابٌة للقوانٌن بٌئة ٌخلق كما الجنائٌة، العدالة نظام وفً المجتمع فً التمٌٌز

 

  
 قد والتمٌٌز، المسبقة واألحكام المجتمعً العنؾ شكل ٌأخذ والذي البشري، المناعة نقص ٌروسبف المرتبط الوصم .9

 ٌؤثر كما متصورة، أم حقٌقٌة كانت سواء بالفٌروس، اإلصابة حالة على بناء للفرد العادلة ؼٌر المعاملة فً ٌتسبب
( المجتمع فً لئلصابة عرضة ألكثرا الفبات) الخطرة لسلوكٌاتهم بالفٌروس لئلصابة معرضون هم من نظرة على
 . البشري المناعة نقص فٌروس اختبارات إجراء فً رؼبتهم ومدى

 
 إلى المؤدٌة والمخاطر البشري، المناعة نقص فٌروس عدوى نقل طرق عن األساسٌة المعرفة توفر عدم إن  .10

 ذلك. الدٌنٌة واألراء شخصٌةال النظر وجهات إلى باإلضافة وذلك للوصم، الربٌسٌة العوامل أحد ٌعتبر العدوى،
 مع المتعاٌشٌن األشخاص معاملة طرٌقة على ٌؤثر و بل العامة جهة من السلبٌة األفعال ردود فقط ٌشعل ال الوصم
 والقانونٌٌن الصحٌة، الرعاٌة بقطاع العاملٌن قبل من عرضة األكثر والفبات اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس

 . السٌاسات وواضعً
 

 اإلٌجابٌة بالحالة المرتبط الوصم انتشار على الضوء سلط قد كان الحكومٌة ؼٌر للمنظمات الماضً العام تقرٌر .11
 الفبات أعضاء األفراد حالة فً ٌتفاقما علٌه المترتب والتمٌٌز الوصم ذلك أن وكٌؾ البشري، المناعة نقص لفٌروس
 التمٌٌز أو/و الوصم الماضً العام تقرٌر فً مستجٌب 1000 من أكثر من %61% و 56   بٌن ما اختبر. المهمشة

. الدعم و الرعاٌة خدمات أو العبلج أو الوقابٌة، أو واإلنجابٌة، الجنسانٌة الصحة خدمات على الحصول محاولة عند
 .   لهم مقدمٌها رفض من أو الخدمات تلك على الحصول من خوفهم عن بلؽوا المشاركٌن من %41% و35بٌن 

 
 تجاه مشاعرهم المشاركون نقل القانونٌة، والبٌبة البشري المناعة نقص فٌروس عن العام هذا مشاورات إطار فً .12

 إنفاذ مسؤولً ناحٌة من الجسدي والعنؾ والسلب المضاٌقات خبرات إلى باإلضافة لهم، القانونً النظام استبعاد
 وأعضاء العابلة مسؤولٌة تكون قد األحٌان بعض فً والعنؾ واالستهزاء العزل خبرات استمرارٌة أن كما. القانون
 نقص بفٌروس المرتبط المجتمعً الوصم من متوالٌة وجود ٌرجح مما الصحٌة، الرعاٌة بقطاع والعاملٌن المجتمع
 .      القانونً النظام وٌعززها ٌعكسها المهمشة، المجتمع فبات ضد اإلٌدز/البشري المناعة

 
 ٌوجد حٌث خاصة الوصم تعزز العامة وسط والشائعة البشري المناعة نقص فٌروس عن المغلوطة المعلومات .13

 .قوي دٌنً تأثٌر هناك حٌث المجتمعات وفً المثلٌة، الجنسانٌة حول واجتماعً ثقافً رفض
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 أن ٌجب. الحقٌقٌة اإلشكالٌة هً هذه. اإلدمان هو ما وال البشري المناعة نقص فٌروس هو ما ٌعرفون ال الناس
 ماهٌة على السلطات تتدرب أن ٌجب. المخدرات مدمنً األشخاص مع التعامل كٌفٌة على الشرطة رجال ٌتدرب
 المناعة نقص فٌروس. حٌالهما شًء عمل أجل من للجدٌة وتتحول البشري المناعة نقص فٌروس وماهٌة اإلدمان
 أسٌوي مشارك -. أجمع للمجتمع مشكلة إنه. الحقن طرٌق عن المخدرات مدمنً فقط تخص مشكلة لٌس البشري

 
 فً االحترافٌة وغٌر الغلٌظة المعاملة: أٌضا هنا تردٌدها تم الماضً العام تقرٌر من المفتاحٌة النتابج إحدى .14

 عن خاص بشكل المشاركون تحدث. الصحٌة الرعاٌة طلب عن للعزوف الناس تدفع والمستشفٌات المستوصفات
 سابقة خبرات على بناء وذلك الصحٌة، الرعاٌة على نالقابمٌ فً الثقة وانعدام المعلومات بسرٌة المتعلقة األمور
 . والعبلج الرعاٌة لتلقً

 
 لحقوقهن النتهاكات تعرضهن عن أبلؽن البلتٌنٌة أمرٌكا فً البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشات النساء .15

 الحصول من منعهن أو توفرها، عدم أو عنهن الحمل منع وسابل ومنع اإلجباري، التعقٌم مثل واإلنجابٌة، الجنسٌة
 على  النساء هؤالء أكد. بالفعل والموجودة الحامٌة القوانٌن باتباع االلتزام عدم بسبب وذلك آمن، إجهاض على

 مع المتعاٌشات للنساء خاصة واإلنجابٌة الجنسٌة الحقوق تضمن قوانٌن توجد ال حٌث  قانونٌة إصبلحات إلى الحاجة
 .البشري المناعة نقص فٌروس

 
 ٌمارسون الذٌن والرجال المثلٌون والرجال بالجنس والعاملون الجنسانٌة للهوٌة المؽاٌرون األشخاص من كل أبلػ .16

 هؤالء تحدث. الصحٌة الرعاٌة خدمات مقدمً مع سلبٌة خبرات عن بالحقن المخدرات ومتعاطو رجال، مع الجنس
 الصحٌة الرعاٌة تقدٌم أماكن فً ضدهم تمٌٌز هاعن نتج والتً الصحٌة بالرعاٌة العاملٌن ناحٌة من الشدٌد الوصم عن
 . األماكن تلك فً تلقوها التً المعاملة مع المباشر التعامل من بدال التجنب فضل منهم الكثٌر. شعروا قد كما

 
 المناعة نقص فٌروس إٌجابٌة  وهً س"،" بالحالة جٌدا (Médecins du Mondeالعالم ) أطباء منظمة تعلم

 أقرب إلى الفرٌق أخذه. التوعٌة فرٌق وصل عندما الدماء من الكثٌر ٌفقد وكان الفخذ فً حقنه تم. البشري
 تم عندما الموت إلى أقرب كان. مخدرات متعاطً أنه هٌبته على بدا ألنه الدخول من منعه تم ولكن مستشفى
 بأنه بالمستشفى لعملا فرٌق علم عندما. المدٌر على الضؽط بعد وذلك العملٌات حجرة إلى بالدخول له السماح
 كان التنفس أنبوب أن أذكر. هاربٌن وفروا بأٌدٌهم ما كل تركوا حاال البشري، المناعة نقص فٌروس إٌجابً
 مشارك -. السٌارة فً دقابق ببضعة بعدها توفً لكنه خاص آخر مستشفى إلى ننقله أن حاولنا. فمه داخل الٌزال
 أسٌوي

 
 Canadian Human Rightsو  Ontario Human Rights Code مثل نداك فً الحماٌة قوانٌن من الرؼم على .17

Act الرعاٌة مراكز فً تمٌٌز وجود عن أبلؽوا  البلتٌنً األصل ذوي المثلٌٌن الرجال مجتمع من المشاركٌن فإن 
 . كمهاجرٌن وعلى أساس حالتهم العرق أساس على الصحٌة

 
 سرٌة على الصحٌة الرعاٌة مقدمً محافظة إمكانٌة فً تهمثق انعدام عن تحدثوا األوسط  الشرق من المشاركون .18

 من مخاوفهم ثارت الشمالٌة أمرٌكا فً آخرون .البشري المناعة نقص فٌروس بإٌجابٌة ٌتعلق فٌما الصحٌة حالتهم
 ٌاتالوال جمٌع فإن ذلك من الرؼم وعلى بالسرٌة، خاصة اللوابح ٌوفر األمرٌكً النظام.  أسماء على التقارٌر احتواء
 عدوى نقل حاالت فً بها لبلستعانة  التقارٌر تلك استدعاء تم.  األسماء على المبنٌة التقارٌر نظام تطبق اآلن

 المسمٌات من التخلص صعوبة حٌال قلقهم عن عبروا ونٌوزٌلندا أوروبا شرق من المستجٌبون 6.الجنابٌة الفٌروس
 بالحقن المخدرات متعاطً مسمى من التخلص مثل) عٌنم نظام داخل األشخاص أسماء توثٌق ٌتم عندما الواصمة
 خدمات مقدمً ٌلعبه أن ٌمكن الذي الدور إلى باإلضافة الجنابٌة القوانٌن(. ما بشخص للتعرٌؾ ٌستخدم قد والذي
 . األصل فً المتقلقلة العبلقة تلك فً الثقة انعدام ازدٌاد فً تسببت قد القضابٌة الدعاوى فً الصحٌة الرعاٌة

 
 عن المشاركون تحدث. البشري المناعة نقص بفٌروس كافٌة دراٌة على ٌبدو ال عدٌدة دول فً القانونً نظامال  .19

 تحدثوا( الهادئ المحٌط منطقة خارج) خاص بشكل األسٌوٌون المشاركون. عدٌدة أماكن فً القضابٌة األنظمة قصور
 نقص فٌروس بخصوص القضابً الجهل نفإ ذلك، من بالرؼم. المحاكمات لسٌر المنظمة اإلجراءات ؼٌاب عن

 .بعٌنها مناطق على قاصرا لٌس البشري المناعة
 

                                                        
6
 Sean Strub, GNP+ North America, email discussion (2011). For discussions on name based reporting, see: “Battling HIV on 

Many Fronts,” New England Journal of Medicine 338 (1998), 198; UNAIDS, The Role of Name-Based Notification in Public 
Health and HIV Surveillance, (July 2000); and Center for Disease Control, HIV Infection Reporting, (Aug 2010). 

http://www.who.int/hiv/strategic/surveillance/en/unaids_00_28e.pdf
http://www.who.int/hiv/strategic/surveillance/en/unaids_00_28e.pdf
http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/reporting.htm
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 كان الشهود أحد. أونتارٌو فً البشري المناعة نقص فٌروس إٌجابٌة لتجرٌم حالة هناك كانت سنوات عدة منذ
 تنظٌؾ وتم اقٌةالو األقنعة الجمٌع استخدم. عنهم بعٌدا بالوقوؾ القاضً فأمره الفٌروس، مع متعاٌشا شخصا
 7الشمالٌة أمرٌكا من مشارك -. متهما كان إن بالكم فما شاهد، بسبب هذا كل كان. المحاكمة قاعة

 
 فً ٌبالػ ما ؼالبا فاإلعبلم. كثٌرة أحٌان فً البشري المناعة نقص بفٌروس المرتبط الوصم تفاقم من ٌزٌد اإلعالم .20

 عدم دعاوى تقام حٌث الؽربٌة، وأوروبا الشمالٌة أمرٌكا فً. العلمٌة للحقابق تجاهل فً الفٌروس ومضار مخاطر
 مع المتعاٌشون األشخاص ٌقوم ،منطقة أخرى أي من أكثر  هونقلله  والتعرٌض كشؾ عن حالة اإلصابة بالفٌروسال

 ٌنتهك مخٌؾ بشكل المتعاٌشٌن تصوٌر فً اإلعبلم مبالؽات عن باإلببلغ اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس
 السلبٌة بالصور اإلعبلمٌة المعالجة فً الحٌادٌة عدم أو بالمتهمٌن، العامة تعرٌؾ طرٌق عن وذلك  وصٌةالخص

 .  التروٌع على والمبنٌة
 

 
  :2 مفتاحٌة نتٌجة

 البشري، المناعة نقص فٌروس إٌجابٌة حالة عن الكشف عدم تجرٌم تشمل والتً ،8العقابٌة والسٌاسات القوانٌن
 المخدرات، وتعاطً بالجنس والعمل الرجال، بٌن الجنس ممارسة وتجرٌم العدوى، نقل أو للفٌروس والتعرٌض
 والمخنثٌن الجنسانٌة الهوٌة المغاٌري واألشخاص والفتٌات، النساء على تؤثر التً القمعٌة والسٌاسات والقوانٌن

 الوصول من كل تعٌق إذ زاإلٌد/ البشري المناعة نقص فٌروس تجاه التجاوب جهود من تضعف كلها والمهاجرٌن،
 . الخدمات تلك واستخدام بالفٌروس المعنٌة للخدمات

   

 
 األشخاص من الكثٌر أن البؤرٌة المجموعات مشاركو أكد الحكومٌة، ؼٌر للمنظمات الماضً العام تقرٌر ؼرار على .21

 ذلك ٌنطبق. بالفٌروس المتعلقة الخدمات لطلب ٌتوجهوا ال به، لئلصابة المعرضٌن أو الفٌروس، مع المتعاٌشٌن
 .المقاضاة أو المعاملة سوء أو التمٌٌز من للخوؾ نتٌجة سلوكهم تجرٌم تم الذٌن األفراد على خاص بشكل

 
 ٌعٌق وكأنه ٌظهر الفٌروس نقل أو له التعرٌض أو البشري المناعة نقص فٌروس حالة عن الكشف عدم تجرٌم .22

  تستخدم قد ألنها الحالة معرفة عدم األفضل من أنه معتقد عن واشارك المشاركٌن من الكثٌر ألن باالختبار القٌام
 ٌمارسون الذٌن والرجال المثلٌٌن الرجال خاصة البؤرٌة، المجموعات تلك فً المشاركٌن بعض. ضدهم للتمٌٌز
 اتفق. لهم ونقله للفٌروس لآلخرٌن تعرٌضهم بسبب السجن من الشدٌد خوفهم عن عبروا رجال، مع الجنس

 معرفة عدم  ٌفضلون مجتمعهم فً منهم الكثٌر أن على المتحدة المملكة فً األفرٌقٌة المجتمعات من نالمشاركو
 .  المقاضاة حالة فً دفاعٌة كأداة بها جهلهم ٌستخدموا كً بالفٌروس المتعلقة حالتهم

 
 نقص فٌروس من ٌةالحما قانون تفعٌل عن نتجت التً السلبٌة التأثٌرات عن أبلؽت تنزانٌا من المستجٌبات أحد .23

 (HIV and AIDS Prevention Control Act 28 of 2008) 2008 لعام 28 رقم اإلٌدز/ البشري المناعة
 ال لمدة بالسجن وٌعاقب مجرما لؽٌره الفٌروس نقل ٌتعمد الذي الشخص اعتبار على منه 47 المادة فً ٌنص والذي
 قد بها تعمل التً المنظمة كانت.  مجتمعتٌن مدتٌنال أو عاما عشرة اثنتً عن تزٌد وال سنوات خمس عن تقل

 مضاعفات وجود فً شكهم حالة فً الصحٌة الخدمات طلب عن المتزاٌد األشخاص عزوؾ الحظت
 طرٌق عن لتعمدهم" إصابتهم" شركابهم لوم علٌه ٌترتب قد وما حالتهم معرفة ٌخشون كانوا ألنهم اإلٌدز،/الفٌروس

 من الوقاٌة لخدمات متلقٌات نساء هناك كانت صادفوها التً الحاالت بعض فً أنه أضافت كما. الفٌروس نقل
 ٌخشٌن أو لشركابهم، اإلٌجابٌة حالتهن كشؾ على اإلجبار ٌخشٌن وكن( للجنٌن األم من) للفٌروس الرأسً قالنتاال

 من المادة تسمح. الخطوة لتلك استعداد على ٌكن أن قبل لشركابهن حالتهن عن الصحٌة بالرعاٌة العاملٌن إفصاح
 حالة فً الجنسٌة العبلقة شرٌك أو الزواج شرٌك مع البشري المناعة نقص فٌروس اختبارات نتابج بمكاشفة القانون

 .  الفٌروس نقل لتعمدهم مقاضاتهم تتم الذٌن األشخاص شركاء حالة فً أو إٌجابٌة، كانت ما
 

 ، اإلٌجابٌة حالتهن بإخفاء بالفٌروس إلصابتهن اكتشافهن بعد النساء تقوم كثٌرة أحٌان فً أنه المستجٌبة أبلؽت أٌضا
 التولٌد لخدمات المخصصة الصحٌة الرعاٌة أماكن عن االستؽناء أو المستشفً تؽٌٌر طرٌق عن ٌكون قد وذلك

 .التقلٌدٌات بالمولدات واستبدالها
 

                                                        
7
 See Tracey Tyler, “Judge’s Ignorance of AIDS Draws Fire,” The Toronto Star, 30 January 2008. 

8
 ل ذلك االتهامات المؽل ظة أو األحكام المشددة ضد األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري الذٌن تم توجٌه تهم إلٌهم.ٌشم 

http://www.thestar.com/News/Ontario/article/298672
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 القضابٌة األنظمة حاالت على قاصرة فقط لٌست الحمل عند المختلفة المعاملة من أو المقاضاة من النساء مخاوؾ إن .24
 بوالٌة حدٌثة قضٌة فً. البشري المناعة نقص فٌروس ٌخص فٌما األبعاد واضحة ؼٌر جنابٌة قوانٌن تشمل التً
 لمدة األمهات إحدى حبس بوجوب – الوالٌة مسؤولٌة مفسرا – القاضً حكم األمرٌكٌة، المتحدة بالوالٌات ماٌن
 عبلجها على حصولها لها تضمن مزورة( صحً) اجتماعً تأمٌن بطاقة لحٌازتها ةالمقرر العقوبة من أطول

  9.الحمل مدة نهاٌة حتى القهقرٌة الفٌروسات بمضادات
 

 نقض وفً القضابٌة، باألنظمة العاملٌن توعٌة فً ربٌسً دور لها كان المؤٌدة المدنً المجتمع مجموعات جهود .25
 استبناؾ تم القضٌة، تلك حالة فً. تصحٌحٌة قانونٌة تدابٌر عن والدعم درٌبالت أثمر حٌث ذكرها، السابق مثل أحكام
 .الفٌروس مع المتعاٌشة السٌدة عقوبة فترة تمدٌد ونقض

   
 الصحة وخدمات الفٌروس اختبارات خدمات على الحصول من المصابة الفبات ٌحرم المثلٌة الجنسٌة تجرٌم أٌضا .26

 على تنص التً القمعٌة القوانٌن أن كما المثلً، الجنسً السلوك تجرم التالز دولة وسبعون ستة. األخرى الجنسٌة
 مثلٌٌن رجال تشمل مخصصة بؤرٌة مجموعات عقد تم. العالم حول األقالٌم كل فً ذكرها تم السلوك هذا معاقبة
 البحر ومنطقة البلتٌنٌة وأمرٌكا األوسط والشرق الشمالٌة أمرٌكا فً وذلك رجال مع الجنس ٌمارسون ورجال
 ممارسة قانون باستخدام رجال مع الجنس ٌمارسون الذٌن الرجال على القضابٌة الدعاوى رفع ٌتم قد. الكارٌبً
 زامبٌا من كل فً العقوبات قانون فً عدٌدة أجزاء هناك 10.دول سبعة فً اإلعدام عقوبته الزالت والذي الفحشاء،
 تلك فً المشاركون تحدث. حقٌقٌا تحدٌا الوقاٌة جعل شأنها من لتًوا المثلٌة، الجنسٌة تجرم وبتسوانا وماالوي وكٌنٌا

 .العامة أمام واإلهانة واالبتزاز والمضاٌقات الخوؾ عن المشاورات
   

 فً تأخذ بطرٌقة صحتهم رعاٌة علٌهم جدا الصعب من ٌصبح المثلٌٌن الرجال ضد بٌبة القانون ٌخلق حٌنما
   الشمالٌة أمرٌكا من مشارك -. الكامل الدعم لهم توفر ثقافة وسط دالتواج أو الجنسانٌة، هوٌتهم االعتبار

 
 فإن الجنسٌة المثلٌة على تعاقب التً القوانٌن إلؽاء حالة فً أنه الكارٌبً البحر منطقة من المشاركون أوضح .27

 تكشؾ  ”. الدورٌة بالفحوصات والقٌام الذهاب من نخاؾ لن: “ أٌضا قالوا كما. ٌزٌد سوؾ باألمان إحساسهم
 البحر منطقة دول فً البشري المناعة نقص بفٌروس لئلصابة منخفضة معدالت عن داستها تمت التً البٌانات
 المطالبة ومن بانفتاح أنفسهم عن التعبٌر من الناس ٌتمكن عندما.  الجنسٌة بالمثلٌة القانون ٌسمح حٌث الكارٌبً
 .أفضل بشكل أنفسهم رعاٌة أٌضا ٌستطٌعوا بحقوقهم،

 
 الذٌن الرجال بٌن البشري المناعة نقص بفٌروس اإلصابة انتشار معدالت بٌن مقارنة التالً البٌانً الرسم وضحٌ .28

 المثلٌة تجرم ال التً الدول فً ونظٌرها ناحٌة، من الجنسٌة المثلٌة تجرم التً الدول فً رجال مع الجنس ٌمارسون
 الذٌن الرجال وسط كثٌرا أعلى الفٌروس انتشار معدالت فإن هنا، ٌتضح كما. الكارٌبً البحر منطقة فً الجنسٌة

 الجنسً بالسلوك ٌدفع العقابً القانون مناخ. المثلً الجنسً السلوك تجرم التً الدول فً رجال مع الجنس ٌمارسون
 تابجن علٌه ٌترتب مما الصحٌة، والخدمات المعلومات إلى الوصول من الحد فً ٌساهم كما الخفاء، فً ٌتم ألن المثلً
 .   بالفٌروس اإلصابة معدالت فً وارتفاع سلبٌة صحٌة

                                                        
9
 تم الحقا استبناؾ ونقض هذا الحكم إال أن مشاركً المجموعة البؤرٌة ذكروه كقانون. 

 l Time Cut Jai,” (9 June 2009) and “Judge Jails Woman Until Baby is Born, “Bangor Daily NewsSee: Judy Harrison, 
Criminal HIV Transmission,” (15 June 2009) [Accessed via for Pregnant Illegal Alien] 

10
  ملكة العربٌة السعودٌة والسودان والٌمن وأجزاء من نٌجٌرٌا والصومال.ٌتم المعاقبة على الجنسٌة المثلٌة باإلعدام فً سبع دول هً: إٌران ومورٌتانٌا والم 2010بداٌة من ماٌو 

 ored Homophobia: spons-StateSee The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), 
, (May 2011Sex Sexual Acts Between Consenting Adults-A World Survey of Laws Criminalizing Same.) 

http://bangordailynews.com/2009/06/15/news/bangor/jail-time-cut-for-pregnant-illegal-alien/
http://bangordailynews.com/2009/06/15/news/bangor/jail-time-cut-for-pregnant-illegal-alien/
http://bangordailynews.com/2009/06/02/news/bangor/judge-jails-woman-until-baby-is-born/
http://criminalhivtransmission.blogspot.com/
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2011.pdf
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2011.pdf
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Source: MSMGF, “Social Discrimination Against Men Who Have Sex With Men: Implications for HIV Policy and Programs,” 
(May 2010) [adapted from UNAIDS Report on the global AIDS epidemic 2008 and UNAIDS Progress Report towards 
Universal Access to HIV Prevention, Treatment, Care and Support in the Caribbean]. 

 
 باإلضافة المفضلة، الجنسانٌة بهوٌتهم قانونً اعتراؾ وجود عدم عن الجنسانٌة للهوٌة نالمغاٌرو األشخاص أبلػ .92

/ البشري المناعة نقص بفٌروس المتعلقة للخدمات الوصول من مهمٌحر التمٌٌز من لحماٌتهم أطر وجود عدم أن إلى
 الماضً، العام فً الحكومٌة ؼٌر المنظمات وفد مشارورات تقرٌر فً جاء كما. الصحٌة الرعاٌة وخدمات اإلٌدز
 ةالمناع نقص بفٌروس المتعلقة تلك منها – الفرٌدة الصحٌة االحتٌاجات لتسدٌد مجهزة تكن لم الخدمات تلك فإن

 وؼٌر مؤهلٌن ؼٌر دابما كانوا الصحٌة الرعاٌة مقدمً أن كما. الجنسانٌة للهوٌة المؽاٌرٌن لؤلشخاص -البشري
 والمٌول للهوٌات بأدوار االعتراؾ عن العامة األنظمة معظم تعجز ذلك، إلى باإلضافة. االحتٌاجات لتلك حساسٌن
 ومتطابقة وأنثى، ذكر أي األبعاد، ثنابٌة إنها على لجنسانٌةا رؤٌة تفضل ولكنها المفضلة، أو الشابعة ؼٌر الجنسانٌة

 للتمٌٌز للتعرض أكبر خطورة فً الجنسانٌة للهوٌة المؽاٌرٌن األشخاص ذلك ٌضع. المٌبلد عند المعطاة الهوٌة مع
 ٌتم حٌث والسجون االحتجاز أماكن الممخدرات، إدمان من التأهٌل إعادة برامج أماكن فً والمضاٌقات واإلساءة

 . الدولة سٌاسة بحسب الجنس على بناء المحتجزٌن األفراد فصل
 

 :قاببل الكارٌبً البحر منطقة من الجنسانٌة الهوٌة مؽاٌري من المشاركٌن أحد شرح .30
 

 ٌمكنهم ثانٌا،. السبب لهذا علٌنا وٌقبضون مثلٌٌن إننا ٌقولوا قد أوال،. طرٌقة من بأكثر منا تمكنهم قوانٌن عندهم
 ذلك وإن المٌبلد، شهادات فً الموجودة تلك ؼٌر أخرى أسماء ونستخدم آخرٌن أشخاصا نمثل إننا ٌقولوا أن

 .  ؼش
 

 البلتً النساء من كل ٌواجه االعتبار، بعٌن البشري المناعة نقص فٌروس تجرٌم عن الناتجة التخوفات أخذ وقبل .31
 االتهامات والمخنثون الجنسانٌة الهوٌة اٌروومؽ رجال مع الجنس ٌمارسون الذٌن والرجال نساء، مع الجنس ٌمارسن
 لتؽٌٌرهم أو الجنس نفس من أشخاص مع الجنس ٌمارسون لكونهم كثٌرة أحٌان فً والقتل البشعة، والجرابم القانونٌة
 معظم موجود فً ؼٌر اإلنسان لحقوق االنتهاكات تلك من الحماٌة أو القانونً التعوٌض طلب 11.الجنسانٌة لهوٌتهم
 .عالمال مناطق

                                                        
11

 See The Daily Kos, “Homophobia Unchained,” (18 March 2011); International HIV/AIDS Alliance, “Special Report: 
Transphobia and Hate Crimes in Guatemala,” (6 April 2010; International Gay and Lesbian Human Rights Commission 
(IGLHRC), “Three Murders in Two Weeks: Protest the Killings of LGBTI People in Honduras,” (10 January 2011); Sentidog, 
“Report: 260 Homosexuals Were Murdered in Brazil in 2010,” (5 April 2011); and Trans-Respect versus Trans-Phobia 
Worldwide, “Transgender Europe’s Trans Murder Monitoring Project Reveals More Than 500 Reported Murders of Trans 
People in the Last 3 Years,” (May 2011). 
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http://www.dailykos.com/story/2011/03/18/957863/-Homophobia-unchained
file://icaso-fileC:/Users/hebawanis/Documents/Translation/),%20http:/www.aidsalliance.org/NewsDetails.aspx%3fId=543
file://icaso-fileC:/Users/hebawanis/Documents/Translation/),%20http:/www.aidsalliance.org/NewsDetails.aspx%3fId=543
http://salsa.democracyinaction.org/o/1870/t/0/blastContent.jsp?email_blast_KEY=1202989
http://www.sentidog.com/lat/2011/04/denuncian-que-260-homosexuales-fueron-asesinados-en-brasil-en-2010/
http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/tmm-march-2011.htm
http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/tmm-march-2011.htm


UNAIDS/PCB(29)/11.18 

32  / 12   صفحة

 
 من تزٌد بالجنس، بالعمل القانون ٌسمح حٌث العمل طرق أو العمل أماكن بعض تجرٌم أو بالجنس، العمل تجرٌم .32

 تجرٌم أن كما بالجنس، للعاملٌن الحماٌة انعدام إلى ٌؤدي للعمل آمنة أماكن توفٌر عدم. للعنؾ الجنس عامل عرضة
 .ةالصحٌ الرعاٌة خدمات إلى الوصول من ٌمنعهم سلوكهم

 
 وتعاطً الرجال، بٌن الجنس ممارسة تجرم التً والقوانٌن الجنسٌة الجرابم بتشرٌعات عرضة األكثر الفبات تتأثر .33

 المال، أجل من بالجنس ٌعملون والذٌن الجنس عمبلء القوانٌن تلك تشمل حٌنما خاصة بالجنس، والعمل المخدرات
 والتشرد التسكع محاربة قوانٌن أن وآسٌا الشمالٌة وأمرٌكا ٌقٌاأفر من مشاركون ذكر. وأقربابهم أبنابهم إلى باإلضافة
 بالجنس العمل حٌث المناطق فً حتى بالجنس العاملٌن على للقبض استخدامها ٌتم العامة اآلداب ومخالفة والشحاذة

 .مجرما لٌس
 

 من أو ألصلٌٌنا السكان من أو المخدرات متعاطً من ٌكونون ما ؼالبا بالشوارع العاملون حٌث كندا، فً  .34
 التً  الجنابً القانون جوانب كانت إن ما ٌناقش القضابً النظام الزال الجنسانٌة، لهوٌتهم المؽاٌرٌن األشخاص

 فً التحدث و”أ” الدعارة دخل“ من اإلنفاق أو” الدعارة بٌوت“ من بٌت إلى شخص نقل أو بشخص االحتفاظ تجرم
 12.النفس سبلمة وفً التعبٌر حرٌة فً الدستورٌة الحقوق مع تتعارض كانت إن ما ،”الدعارة بؽرض عام مكان

 
 والخدمات الدعم لخدمات الوصول أمام واضحة كعقبة المشاركة الدول معظم فً بالجنس العمل تجرٌم حقٌقة ذكرت .35

 األشخاص قٌام حٌال القانون وقؾ الحاالت بعض وفً. البشري المناعة نقص بفٌروس المتعلقة الصحٌة
 ٌعمل من احتجاز حالة فً ولكن جنحة، اإلؼواء ٌعتبر حٌث األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً كما باالختبارات،

 معرفتها أو معرفته أو) باإلٌجاب النتٌجة وظهور البشري المناعة نقص لفٌروس إجباري لفحص وإخضاعه بالجنس
 توجٌه  ٌتم قد كولورادو، والٌة مثل ٌاتالوال بعض وفً 13.السبب لهذا العقوبة تشدٌد ٌتم قد( الحالة بإٌجابٌة المسبقة
 14.للفٌروس إٌجابٌتهم ٌعلمون الذٌن بالجنس للعاملٌن جناٌة بارتكاب االتهام

 
 فٌروس من الوقاٌة على للمخدرات بالحقن المتعاطٌن األشخاص قدرة على بالػ أثر أٌضا له المخدرات تعاطً تجرٌم .36

 االستبدالً والعبلج المعقمة اإلبر استخدام مثل المتبعة الضرر ٌلتقل طرق أن ثبت قد بٌنما. البشري المناعة نقص
 وأسٌا أوروبا شرق من المشاركون أوضح بالحقن، المخدرات مدمنً بٌن الفٌروس انتقال تمنع األفٌونٌة بالمواد
 .كاؾ بشكل لدٌهم متوفرة لٌست الضرر من التقلٌل استراتٌجٌات أن وأفرٌقٌا الشمالٌة وأمرٌكا

 
 مشدد بشكل ٌتم المخدرات متعاطً ضد القوانٌن إنفاذ أن إلى أفرٌقٌا وشمال أوروبا شرق من المشاركون ارأش أٌضا .37

 أكثر شارك المؽرب، شمال فً أجرٌت دراسة فً. إلٌهم الموجهة التهم مع متناسبة ؼٌر تكون ما ؼالبا العقوبات وأن
 من لعنؾ تعرضوا منهم%87 و تجازهماح تم منهم% 82: خبراتهم عن المخدرات متعاطً من شخص 300 من
 عند 15.الطبٌة الرعاٌة مقدمً أٌدي على اإلنسان لحقوق النتهاكات تعرضوا منهم% 50 بٌنما الشرطة، رجال قبل

% 65 وذكر المتكررة، للتحرش والمضاٌقات تعرضهم منهم% 83 ذكر الشرطة، رجال قبل من العنؾ عن سؤالهم
 أماكن فً لها ٌتعرضون التً اإلنسانٌة ؼٌر المعاملة منهم% 6 وذكر ،قانونٌة ؼٌر لممارسات تعرضهم منهم

 . االحتجاز
 

 من المزٌد الحكومة وفرت لو. والوصم المخدرات إلدمان نتٌجة عمله فقد قد اآلن معظمنا. قببل وظابؾ لنا كانت
 وفقدت نجارا كنت لقد. إلعالتهم ثانٌة وألعمالنا لعاببلتنا عدنا لكنا( األفٌونٌة بالمواد استبدالً عبلج) المٌثادون

 المٌثادون )عبلج استبدالً بالمواد األفٌونٌة( ٌساعد أن ٌمكن كٌؾ رأٌت لقد. إدمانً أجل من سجنً بسبب مهنتً
. قببل المرات من العدٌد( السمٌة وإزالة) المخدر من والتخلص العبلج جربت لقد. الطبٌعٌة الحٌاة إلى العودة على
 أسٌا من مشارك -. أخرى فرصة ٌمنحنً قد المٌثادون أن أعرؾ. أتعافى كً لكثٌرا عابلتً علً أنفقت

  
 

 تزٌد. البشري المناعة نقص فٌروس لخدمات نوصوله على تؤثر والفتٌات النساء ضد القمعٌة والسٌاسات القوانٌن .38
 فً المساواة عدم ومنها ةاالجتماعٌ العوامل إلى باإلضافة بٌولوجٌة لعوامل تنٌجة بالفٌروس لئلصابة النساء عرضة
. الرجال مع العبلقة ٌخص فٌما أدنى مكانة فً المرأة وضع ذلك على وٌترتب المثال، سبٌل على االجتماعً النوع

                                                        
12

 Canadian HIV/AIDS Legal Network, Submission to the Global Commission on HIV and the Law, August 2011. 
13

 David W. Webber, AIDS and the Law, 4
th
 ed. (Aspen Publishers, 2010), 7-40-7-43.  

14
  AVERT, “Criminal Transmission of HIV”. 

15
 Association de lutte contre le SIDA (ALCS) & Open Society Institute, “For a New Approach Toward Drug Users, Based on 

Health and Human Rights,” National Conference, Morocco (26 October 2011). 

http://books.google.ca/books?id=ZP7tn7HrlJYC
http://www.avert.org/criminal-transmission.htm
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 الشركاء مع حتى الجنسٌة العبلقة رفض على أو الذكري الواقً استخدام على التفاوض على قدرة أقل ؼالبا فالنساء
 تواجههما اللذان والتمٌٌز الوصم. القمع أو بالفعل ممارسته أو العنؾ باستخدام التهدٌد بسبب ذلك ٌكون وقد الحمٌمٌن،

حالة  فً للعنؾ تعرضهن خطورة  من تزٌد للفٌروس قد ةاإلٌجابٌ المصلٌة الحالة فً أنه ٌعنٌان أٌضا النساء
 قبل ما اختبارات بسبب تهنحال لمعرفة أقرب النساء ألن إشكالٌة هذا ٌشكل قد 16الفٌروس عدوى نقل على ""لومهن
 لفٌروس التعرٌض مقاضاة شأنها من التً القوانٌن تداعٌات من للتخوؾ ٌملن والفتٌات النساء فإن السبب لهذا. الوالدة
 الفٌروس لنقل الممكن التجرٌم 17. المنزلً للعنؾ ٌتعرضن البلتً هؤالء خاصة ونقله، البشري المناعة نقص

 من تزٌد التً العوامل بعض. اختبار الفٌروس إجراء على النساء تشجٌع أو تمكٌن عدم شأنه من لطفل أو للشرٌك
 من مشاركون علق كما القدٌمة والزواج المٌراث قوانٌن: تشمل مواجهتها ٌجب والتً الفٌروس لعدوى النساء عرضة
 ذكر كما وذلك كريالذ الواقً استخدام مناقشة النساء على الصعب من تجعل التً الثقافٌة واألعراؾ أفرٌقٌا،

 . أفرٌقٌا خارج أفرٌقٌة مجتمعات من مشاركون
 

 نقص بفٌروس المتعلقة الخدمات على حصولهم أمام عراقٌل تخلق المهاجرٌن ضد القمعٌة والسٌاسات القوانٌن .39
 جرةاله ذوي - والسود األفارقة المهاجرٌن من مجموعات ناقشت. والدعم والرعاٌة والعبلج اإلٌدز/ البشري المناعة
 .الترحٌل إلى تؤدي أن ٌحتمل التً الهجرة وقوانٌن الجنابٌة القوانٌن من تخوفهم -القانونٌة وؼٌر القانونٌة

 
 المناعة نقص بفٌروس المتعلقة الصحٌة الخدمات طلب من خوفهم عن رسمٌا المقٌدٌن ؼٌر والعمال المهاجرون أبلػ .40

 كندا، فً فمثبل. الهجرة قوانٌن على بالفٌروس المتعلقة الجنابٌة القوانٌن تؤثر أن ٌمكن كٌؾ تبٌنهم لعدم وذلك البشري
 مخاوؾ خلق فً الدولة من الترحٌل واحتمالٌة بالفٌروس اإلصابة عن كشؾال عدم تهمة توجٌه بٌن العبلقة تسببت
 فً فاطر كانوا والذٌن ببلدهم خارج السود"“ ومجتمعات األفرٌقٌة المجتمعات من والبلجبٌن للمهاجرٌن إضافٌة

 ٌمنع قد كشؾ عن حالة الفٌروس اإلٌجابٌةال بعدم االتهام من أو الترحٌل من الخوؾ أن الطبٌعً من. المشاورات
 .الصحٌة الرعاٌة على الحصول من المقٌدٌن ؼٌر األشخاص

 
 همحرمان على الشرعٌة تضفً وسٌاسات قوانٌن إلى العرقٌة واألقلٌات المقٌدٌن ؼٌر المهاجرون ٌتعرض أسٌا، فً .41

 للفحص إخضاعهم ذكروا بالجنس، العاملون ومنهم المهاجرون العمال. الخدمات تلك بعض على الحصول من
 النتٌجة حالة فً أنه ذكروا كما. الممارسات تلك مثل تمنع التً الدولٌة اللوابح من بالرؼم معتاد، بشكل اإلجباري
 منع ٌتم اإلقلٌم، فً الدول من عدد فً. دولهم إلى ترحٌلهم وٌتم العبلج من ٌحرمون فإنهم للفحص اإلٌجابٌة

 . اإلقامة أو مؤقت بشكل النزول أو الدخول من األجانب من الفٌروس مع المتعاٌشٌن األشخاص
 

 أن ٌعنً مما الفرد، بإقامة وعبلقتها الصحٌة الخدمات تؽطٌة عن وأسٌا أوروبا شرق من المشاركون تحدث .42
 من. الرعاٌة على الحصول على قدرتهم فً محدودون مستقرة ؼٌر ةمعٌشٌ ظروؾ فً ٌعٌشون الذٌن األشخاص

 االنتقال حرٌة عن المشاركون تحدث أٌضا. المقٌدون ؼٌر والعمال والمهاجرون المخدرات متعاطو هؤالء ضمن
 تسجٌل اإلٌدز/ الفٌروس مع المتعاٌشٌن األشخاص على ٌجب حٌث الجنوبٌة كورٌا مثل مناطق فً منعها ٌتم والتً

 فقدان عنه ٌنتج قد اإلجراءات بتلك االلتزام عدم. تحركاتهم تعقب للحكومة ٌتسنى حتى وذلك جدٌد لمكان تقالهمان
 .الحكومة قبل من المقدم للعبلج الشخص

 

 
  :3مفتاحٌة  نتٌجة

 روسبالفٌ لإلصابة عرضة األكثر والفئات البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن لألشخاص القانونٌة الحماٌة
 .كبٌر بشكل سلبٌة القانون بإنفاذ الفئات تلك خبرة أن كما. مفعلة غٌر أو كافٌة غٌر
   

 
 نقص بفٌروس المتعلقٌن والتمٌٌز الوصم بسبب بالفعل تأثٌرها ٌضعف توجد، حٌث للتمٌٌز، المناهضة القوانٌن .43

 قدرتهم على بالتالً أثر الذي تمٌٌزلل التعرض فً العدٌدة خبراتهم عن المشاركون شارك. اإلٌدز/ البشري المناعة
 من للحماٌة التشرٌعات بعض توجد بٌنما. المجتمعٌة الحٌاة فً والمشاركة العمل وعلى الرعاٌة على الحصول على

 البؤرٌة المجموعة فً المشاركون أشار فمثبل،. متناقضة وأحٌانا محدودة إنها إال بالفٌروس، اإلصابة بسبب التمٌٌز
 قوانٌن مع جنب إلى جنبا كابنة التمٌٌز من الفٌروس مع المتعاٌشٌن األشخاص حماٌة تشرٌعات نأ إلى األفرٌقٌة
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 Mabel Bianco and Florencia Aranda, Vinculos Silenciados: Violencia y VIH en las Mujeres: Una Mirada a la Situación Actual 
en Ámerica Latina y el Caribe, [Silenced Links: Violence and HIV in Women: A Look at the Current Situation in Latin America 
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 ATHENA Network, 10 Reasons Why Criminalization of HIV Exposure or Transmission Harms Women, (2009). 
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 تنزانٌا مثل دول فً وذلك ونقله، له اآلخرٌن وتعرٌض بالفٌروس اإلصابة حالة عن لكشؾا عدم تجرم أخرى
 .وكٌنٌا وزٌمبابوي

 
 والتً التمٌٌز أشكال من العدٌد هناك. التمٌٌز من خوؾوالت الفعلً التمٌٌز العمل، أماكن فً التمٌٌز المشاركون ذكر .44

 حالة بسبب العمل ترك على واإلجبار المضاٌقات ومنها  ، 2010 لعام الحكومٌة ؼٌر المنظمات تقرٌر أبرزها
 .  المشاورات أثناء ثانٌة األشكال تلك مناقشة تم وقد بالفٌروس، اإلصابة

 
 المشاركٌن أن إال البشري، المناعة نقص لفٌروس سلبٌة حالة ٌتطلب ال نكا لو كما ٌبدو قد التوظٌؾ أن من بالرؼم .45

 التقدم متطلبات أحد للفٌروس اإلجباري االختبار إجراء أن ذكروا كلهم الشمالٌة وأمرٌكا وأفرٌقٌا األوسط الشرق من
 .العمل أجل من أساسً شرط لبلختبار السلبٌة النتٌجة وأن للتوظٌؾ

 
 أنهم إال الشمالٌة، وأمرٌكا أفرٌقٌا فً العمل أماكن فً التمٌٌز ضد للحماٌة قوانٌن بوجود المشاركون ٌعلم بٌنما .46

 قراراتهم على ٌؤثر العمل فً الوصم أو الفصل من الخوؾ وأن ٌمارس، الزال العمل أماكن فً التمٌٌز أن أوضحوا
 مرحلة فً اإلجباري االختبار إلؽاء ملتش والتً العمل، أماكن فً الحماٌة 18.حالتهم عن ولئلفصاح باالختبار للقٌام

 نقص لفٌروس اإلٌجابٌة الحالة بسبب التعاقد إنهاء وحظر العمل، أماكن فً والتوعٌة الدعم تدرٌبات وتقدٌم التوظٌؾ،
 حٌث األمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات مثل المناطق بعض فً. إقلٌم أي فً الكافً بالشكل مفعلة لٌست البشري، المناعة
 الصحة على التأمٌن مزاٌا فقدان من ٌنتابهم الذي القلق على المشاركون شدد لموظفٌه، العمل مكان مٌنتأ ٌنتشر
 . والحٌاة

 
 الرجال فمثبل،. الواحد البلد داخل حتى والسٌاسات القوانٌن بٌن قوافالت عدم إلى كثٌرة أحٌان فً المشاركون شارأ .47

 ال القوانٌن تلك ولكن للتمٌٌز، مناهضة بقوانٌن حماٌتهم ٌتم كٌةاألمرٌ المتحدة الوالٌات مناطق بعض فً المثلٌون
 ذكر كما. هناك المثلٌٌن للرجال القضابً الطعن إمكانٌة عدم ٌعنً مما الجنوبٌة، الوالٌات بعض فً توجد

 مما ،الجنسانٌة للهوٌة المؽاٌرٌن لؤلشخاص القانونً األطر ؼٌاب أٌضا األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات من المشاركون
 . لهم المقدمة ثقافٌا المؤهلة الخدمات ندرة من ٌزٌد كما توظٌفهم، فرص من وٌقلل التمٌٌز ٌعزز

 
 تعاطً بسبب واالحتجاز الضرر تقلٌل سٌاسات بٌن التناسق ؼٌاب عن تحدثوا أسٌا فً خاصة المخدرات متعاطو .48

 مستوى وعلى ناحٌة من الوطنً المستوى على تالسٌاسا بٌن الفجوة لتلك كمثال فٌتنام ذكر تم. حٌازتها أو المخدرات
 بذلك وهً صفر تحملها درجة سٌاسات بهما ودانانج ساٌجون فمثبل. أخرى ناحٌة من المحلً والمستوى المقاطعة

 .الضرر لتقلٌل الوطنٌة والمعاٌٌر السٌاسة مع متفقة ؼٌر
 

 األفٌونٌة بالمواد االسبتدالً والعبلج النظٌفة راإلب استخدام مثل المثبتة الوقاٌة وسابل العالم، حول عدة أماكن فً .49
 إطار فً البرامج لتلك التموٌل لشح خاص بشكل أوروبا شرق من المشاركون أشار. اإلطبلق على متوفرة لٌست
 .بالحقن المخدرات متعاطً وسط البشري المناعة نقص فٌروس من بالوقاٌة االهتمام ؼٌاب

 
 الضرر تقلٌل أن من الرؼم وعلى كندا، فً. المخدرات متعاطً حقوق لحماٌة أساسٌا القانون كان الحاالت بعض فً .50

 بالبقاء المراقبة الحقن أماكن ألحد بالسماح مؤخرا العلٌا المحكمة حكمت الوطنٌة، االستراتٌجٌات ضمن من ٌعد لم
  19.الحرٌاتو الحقوق وثٌقة مع والمتماشٌة العامة الصحة على العابدة الفوابد على بناء وذلك مفتوحا،

 
 ضم إلى الكامٌرون من المشاركٌن أحد أشار. متناقضة وطنٌة لسٌاسة مصدرا الوطنٌة اإلٌدز استراتٌجٌات تكون قد .51

 الجنس ممارسات فإن الوقت ذات وفً الوطنٌة، اإلٌدز استراتٌجٌة إلى رجال مع الجنس ٌمارسون الذٌن الرجال
 :قانونٌة ؼٌر المثلٌة
 
 هناك. اعتقالنا ٌتم نزل لم ولكننا االستراتٌجٌة، الخطة فً رجال مع الجنس ٌمارسون ذٌنال الرجال إدماج تم لقد

 أؤمن ال أنا. الدعاٌة لؽرض فقط تستخدم الخطة تلك أن نعتقد وٌجعلنا االستراتٌجٌة الخطة فً ٌشكك مما تناقض
 أفرٌقٌا من مشارك -. اإلطبلق على االستراتٌجٌة الخطة بتلك
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 See 2010 NGO Report and Laurel Sprague, Sara Simon and Courtenay Sprague, “Employment Discrimination and HIV 
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19

 “Vancouver's Insite Drug Injection Clinic Will Stay Open,” CBC News (30 September 2011). 
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 كانوا الشرطة رجال. وعنٌفة مسٌبة كانت وأسوأها ،عام بشكل سلبٌة كانت األقالٌم عبر قانونال إنفاذ خبرات .52

 وذلك به، لئلصابة المعرضون أو البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن لؤلشخاص تهدٌد كمصدر ٌذكرون
 للمبادلة ولبلبتزاز جنسٌة قاتلمضاٌ تعرضهم متكرر بشكل ذكروا بالجنس العاملون. حماٌتهم على ٌعملوا أن من بدال

 الدفع "لتخلٌص" أنفسهم عرض تلقوا كامبودٌا فً بالجنس العاملون فمثبل،. االعتقال تجنب أجل من المال أو بالجنس
 ومتعاطو بالجنس والعاملون رجال مع الجنس ٌمارسون الذٌن الرجال. الشرطة تجرٌه الذي اإلجباري االختبار من

 ضمنها ومن القانون، إنفاذ على القابمٌن من واإلساءات المضاٌقات من مرتفعة مستوٌات عن أبلؽوا قد المخدرات
 مخدرة نباتات عن وببلؼات مزٌفة اتهامات عن أبلؽوا أوروبا شرق فً المخدرات متعاطو. الجسدي والعنؾ االبتزاز

 .  القانون منفذي قبل من ملفقة وتهم
 

 إنفاذ جهات بعض داخل والمساءلة التدرٌب نطاق توسٌع ورةضر عن عبرت أسٌوي مشارك من التعلٌقات أحد .53
 القانون وإنفاذ التفهم تحقٌق أجل من للمال الحاجة على تاٌبلند فً البؤرٌة بالمجموعات المشاركون ركز. القانون
 .حٌادي بشكل
 

ٌحتاجون إلى توعٌة .. الذكري الواقً باستخدام الناس ٌؽتصبوا أن القانون إنفاذ على القابمٌن علمت قد التوعٌة
 مشارك من أسٌا -أكثر عن القانون. 

 
 الجنس أساس على والوصم واالبتزاز االعتقال موضوع األشخاص بٌن العبلقة فٌها برز والتً المشاركٌن خبرات .54

 عن الصادرة المشتركة الورقة فً المذكورة النتابج مع تتفق الجنسانٌة، والمٌول والفقر االجتماعً والنوع والعرق
 تجرٌم عن اإلنمابً المتحدة األمم وبرنامج اإلٌدزفٌروس نقص المناعة البشري/ ب المعنً المشترك األمم رنامجب

 الدعاوى UNAIDS/UNDP Policy Brief on HIV criminalization.   البشري المناعة نقص فٌروس
 بالجنس العاملٌن مثل المهمشة الفبات بأعضاء التطببق متناسبة ؼٌر تكون أن شأنها من واالتهامات القضابٌة
 على لها اللوم توجٌه ٌتم ما ؼالبا الفبات تلك. بالحقن المخدرات ومتعاطً رجال مع الجنس ٌمارسون الذٌن والرجال

 أو السلع، أو الخدمات أو الوقاٌة لمعلومات الوصول كفاٌة عدم من الرؼم ؼلى البشري، المناعة نقص فٌروس نقل
 20.المهمشة حالتهم بسبب وذلك شركابهم مع أمانا أكثر سلوكٌات أجل من التفاوض على القدرة

 

 الذكري الواقً
 

 األفراد وٌعتقلون ٌضاٌقون الشرطة رجال أن وأفرٌقٌا الهادئ المحٌط ومنطقة وأسٌا الشمالٌة أمرٌكا من المشاركون ذكر
 وسابل لحمل الحافز بالجنس العاملٌن لدى ٌعد لم لذلك وكنتٌجة. بالجنس العمل نٌة على كدلٌل الذكري الواقً باستخدام
 .الشرطة واعتقال مضاٌقات من لخوفهم بالفٌروس اإلصابة من الوقاٌة

  
 داخل الجنسً للعنؾ عرضة األفراد ٌصبح الذكري، الواقً ٌوجد ال حٌث بالسجن تنتهً التً االعتقال حاالت فً

 نقص فٌروس نقل خطورة من ٌزٌد مما الرجال، مع سجنهم ٌتم والبلتً الجنسانٌة للهوٌة المؽاٌرات النساء خاصة السجن،
 .وانتشاره البشري المناعة

 
 داخل الذكري الواقً لتوفٌر طرٌقة الحكومة موظفو وجد المثلٌة، الجنسٌة الممارسات تجرم دولة وهً لٌسوتو، فً

 فعند ذلك ومع. السجون فً الذكري الواقً توفر لعدم كأسباب المثلٌة الجنسانٌة مناهضة قوانٌن تذكر دابما. السجون
 ثؽرة عن بالبحث لٌسوتو حكومة قامت السجون، داخل البشري المناعة نقص بفٌروس المرتفعة اإلصابة معدالت إدراك

 التصحٌحٌة للصحة المفوض المساعدٌن كبٌر سكاوت، بوكا ٌقول. السجون فً الذكري الواقً توفٌر أجل من بالقانون
 ولكننا. لٌسوتو فً القانون ضد الجنس نفس من شخصٌن بٌن الجنس ممارسة: “بلٌسوتو ٌةالتصحٌح الخدمات بقطاع
 الواقً إسقاط تم ولذلك”. الجنسٌة مٌوله عن النظر بؽض القانون ضد لٌست الذكري للواقً شخص حٌازة أن الحظنا
 داخل بالفٌروس لئلصابة أقل معدالت والنتٌجة؟. بلٌسوتو السجون داخل حٌازتها الممنوع األشٌاء قابمة من الذكري
  21.السجون

 

                                                        
20

  UNAIDS/UNDP, “Policy Brief: Criminalization of HIV  Transmission,” (August 2008): 3, which references Human Rights 
Watch: Policy Paralysis: A Call for Action on HIV/AIDS-Related Human Rights Abuses Against Women and Girls in Africa 
(2003); Rhetoric and Risk: Human Rights Abuses Impeding Ukraine’s Fight Against HIV/AIDS (2006); Not Enough Graves: The 
War on Drugs, HIV/AIDS, and Violations of Human Rights in Thailand (2004); Injecting Reason: Human Rights and HIV 
Prevention for Injection Drug Users; California: A Case Study (2003). 
21

 Justice Kavahematui, “Inside Prisons’ Dirty Secrets,” Botswana Guardian (11 February 2011). 

http://www.botswanaguardian.co.bw/newsdetails.php?nid=1322&cat=BG%20NEWS
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 نقص فٌروس قضٌة فهم عدم ٌعكس مما السجون داخل األوضاع تردي على األمثلة أحد هو الذكري الواقً توفر عدم
 ذكرها والتً الصحٌة ؼٌر واألوضاع بالكامل، إٌقافه حتى أو العبلج تعطٌل إلى باإلضافة ذلك. البشري المناعة

 .البؤرٌة وعاتالمجم فً المشاركون

 
 

 نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن من للكثٌر اآلدمٌة غٌر الظروف إلى باإلضافة العالج تعطٌل إلى السجن ٌؤدي .55
 العبلج من الحرمان تشمل والتً السجون داخل السبٌة الظروؾ عن المشاركون تحدث. اإلٌدز/ البشري المناعة

 تجرٌم بسبب كثٌرة أحٌانا الذكري الواقً توفر عدم دٌدةع مرات المشاركون ذكر. القهقرٌة الفٌروسات بمضادات
 األشخاص حبس ٌتم األماكن بعض فً. السجون داخل الصحٌة ؼٌر والظروؾ الرجال، بٌن الجنس ممارسة

 . المساجٌن باقً عن بمعزل الفٌروس مع المتعاٌشٌن
 

 استكمال على بالجنس العاملٌن ةقدر على االعتقاالت أثرت أن فٌها حدث حاالت عدة ذكر تم أفرٌقٌا جنوب فً .56
 عبلج على الحصول وبدء بطلب سٌاسٌا مطالبون هناك الشرطة رجال. القهقرٌة الفٌروسات بمضادات عبلجهم

 العبلج بتوفٌر أٌضا مطالبون الشرطة رجال. اعتقالهم فور البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن للمحتجزٌن
 الوقابً والعبلج العبلج فخدمات ذلك ومع. المحتجز اؼتصاب تم ما حالة فً روسبالفٌ للعدوى التعرض بعد الوقابً

 العامبلت احدى أبلؽت فمثبل،. احتجازهم تم لمن إعطاؤها ٌتم ال ما ؼالبا التعرض بعد ما للعدوى التعرض بعد
 مضادات من عبلجها دون كامل ٌوم لمدة احتجازها وتم حامبل، كانت عندما اعتقالها تم أنه أفرٌقٌا جنوب فً بالجنس

 قام. خطر فً جنٌنها إلى الرأسً العدوى انتقال لمنع محاولتها ٌضع أن شأنه من كان والذي القهقرٌة، الفٌروسات
 سٌتم أنها ذكروا إذ بالجنس، بالعاملٌن الخاصة القهقرٌة الفٌروسات مضادات  بمصادرة أٌضا الشرطة رجال

 إطبلقه من أٌام بعد توفً الذي السجناء أحد عن الكامٌرون من المشاركٌن أحد تحدث.  ترفٌهٌة ألؼراض استخدامها
 متوفر ؼٌر القهقرٌة الفٌروسات بمضادات العبلج أخرى، أماكن فً. السجن فً كان عندما عنه عبلجه منع بسبب
 .السجون فً اإلطبلق على

 
 نقص لفٌروس الحالة  إٌجابً وه. الشارع فً المخدرات لتعاطٌه س، أصدقابنا، أحد سجن تم أشهر، عدة منذ

 الفٌروسات مضادات وجود لعدم نظرا. القهقرٌة الفٌروسات بمضادات العبلج على وكان البشري المناعة
 أحد -. اإلٌدز من ٌموت قد أنه وأخشى اآلن حتى السجن فً س زال ال. عبلجه تعطٌل تم السجن داخل القهقرٌة

 أسٌا من المخدرات عاطىمت
 

 الرعاٌة تقدٌم تعطٌل. القهقرٌة الفٌروسات بمضادات العبلج توفر لعدم أمثلة الشمالٌة أمرٌكا من نالمستجٌبو أعطى .57
 حدوث مثل البشري المناعة نقص فٌروس مع للمتعاٌشٌن خطٌرة صحٌة آثار علٌه ٌترتب قد االحتجاز ٌتبع الذي

 الصحٌة حالتهم إهمال فً ممثبل نساناإل لحقوق انتهاكا ذلك ٌعد. العبلج لفشل تؤدي الفٌروسات لمضادات مقاومة
 .وقتها فً البلزمة الرعاٌة تقدٌم وعدم

 
 المؽارٌات لئلناث متكررة اعتقاالت عن وأفرٌقٌا وأسٌا الشمالٌة أمرٌكا من المستجٌبون أبلػ ذلك، إلى باإلضافة .58

 احتجاز أماكن نفس فً هناحتجاز ٌتم حٌث الجنسانٌة، للهوٌة مؽاٌرات ونساء بالجنس العامبلت الجنسانٌة للهوٌة
 االعتراؾ منطلق من ذلك، ومع. السجناء من إٌذاء أو جنسٌة تحرشات حدوث إلى ذلك أدى. السجناء من الذكور
 للهوٌة المؽاٌرون االشخاص لٌتمكن قانونها مؤخرا أفرٌقٌا جنوب عدلت الجنسانٌة، للهوٌة المؽاٌرٌن األشخاص بحق

 معاملة على بالؽا تأثٌرا التعدٌل لهذا سٌكون. جنسً تؽٌٌر بدون الهوٌة قاتبطا على جنسهم تؽٌٌر من الجنسانٌة
 . احتجازهم عند األفراد

 
 مع المتعاٌشٌن لؤلشخاص آمنة طرق إلى والحاجة النظام، داخل اإلساءات على المساءلة ؼٌاب على المشاركون علق .59

 قبل من إٌذاء أي عن اإلببلغ من لٌتمكنوا لئلصابة عرضة األكثر والفبات والنساء البشري المناعة نقص فٌروس
 إلصبلح القانونً النظام استخدام فً الملحة رؼبتهم عن عبروا المشاركٌن معظم  22.القضابٌة الجهات أو الحكومة
 . القضابٌة السوابق من الحاالت أمثلة بعض

 

                                                        
22
 لتوصٌات أكثر تخصصا، انظر  

 ted Stigma in Egypt: Situation Analysis and Combating HIV/AIDS RelaStigma Forum, -ummary of the Egyptian AntiS
, (July 2010Advocacy Recommendations .) 

http://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/stigma_report_en.pdf
http://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/stigma_report_en.pdf
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 لإلصالح القانونً النظام استخدام: ونامٌبٌا شٌلًت فً القسري التعقٌم
 

 القسري للتعقٌم قضٌتان اآلن توجد. األساسٌة المرأة لحقوق انتهاكا القسري التعقٌم ٌعد والنفسٌة، الجسدٌة تداعٌاته بخبلؾ
 .الموافقة موضوع ظهر القضتٌن كلتا وفً. المحلً و الدولً القضاء أمام نظرهما ٌتم
 

 Inter-American Court of Human Rights  محكمة أمام لتنظر قضٌتها تصعٌد على شٌلً من سٌدة تعمل

 
 فٌروس مع المتعاٌشات للنساء الدولً المجتمع فً توثٌقها تم نامٌبٌا فً محلٌة حاالت ثبلث تشملف األخرى أما القضٌة

 لنساء الصحٌة  الشبكة فً و  International Community of Women living with HIV  البشري المناعة نقص
 .Namibia Women’s Health Networkنامٌبٌا 

 
 Legal Assistance Centre in the العلٌا نامٌبٌا بمحكمة القانونٌة المساعدة القضاٌا مركز تلك فً اآلن وٌنظر

Namibian High Court 

 . 
 منظمات ساعدت الحالتٌن فً. الحكم إصدار تنتظر وحالٌا ، 2011 عام ٌناٌر فً بنامٌبٌا األولً القضٌة فً المرافعة تمت

 . المدعٌن ودعم اإلٌذاءات توثٌق على لمدنًا المجتمع
 

 فً المدعٌة -. امرأة كونً من حٌوي جزء الخصوبة لً بالنسبة ألن للتعقٌم، تعرضً بعد امرأة من أقل بأننً أشعر
 التشٌلٌة القضٌة

 

 

 
 :4 مفتاحٌة نتٌجة

 .الحماٌة وقوانٌن العقابٌة بالقوانٌن ٌتعلق فٌما خاصة حقوقهم، األفراد ٌعرف ال
 

 
. بتفسٌره بٌنة على كانوا وال بالقانون كافٌة دراٌة البؤرٌة المجموعات مشاركو ٌبد لم القانونً، النظام مع التفاعل عند .60

 برامج المشاركون اعتبر األسباب ولتلك. إلنصافهم تستخدم قد التً اآللٌات أو بحقوقهم علم على ٌكونوا لم كما
 كفاٌة عدم عن منهم الكثٌر أبلػ ذلك، بخبلؾ ولكن. األهمٌة فً ؼاٌة قانونٌةال المساعدة وخدمات القانونٌة التوعٌة
 أنه كما الرٌفٌة، المناطق فً ولٌس المناطق بعض على فقط مقصور تقدٌمها وأن شمولٌتها، وعدم البرامج تلك إتاحة
 .إلٌها الوصول المهمشة الفبات على الصعب من

 
 مثقلة“ و” عاجزة“ الحكومة تقدمها التً القانونٌة المساعدة خدمات أن على ذلك، من الرؼم على المشاركون، اتفق .61

 لتلك االحتٌاج أشد فً والتً عرضة واألكثر المهمشة الفبات احتٌاجات تسدٌد على قادرة ؼٌر فهً ولذلك” باألعباء
 .   الخدمات

 
 ٌودون ال المحامون  محدودة، رٌةوالبش المادٌة الموارد فإن األفرٌقٌة البؤرٌة المجموعة فً المشاركون ذكر وكما .62

. قاصرة الخدمات تلك تكلفة لدفع البلزمة العمبلء موارد تبقى ولذلك العام القطاع فً العمل فً االستمرار دابما
 تصل أن قبل طوٌبل وقتا تأخذ القضاٌا ٌجعل القضابٌة األنظمة فً اإلجراءات سٌر بطء فإن ذلك، إلى باإلضافة
 النتشار نظرا مثبل كالسل باألمراض لئلصابة تعرضهم ٌعنً األشخاص احتجاز الوقت، ذات فً.  المحاكمة لمرحلة

 .والسجون الحبس بؽرؾ األمراض
 

 بمنظمات المرتبط ذلك من أقل وصما تحمل القانونٌة المساعدات أن حقٌقة عن الشمالٌة أمرٌكا من المشاركون تحدث .63
 أكبر استعداد على ٌكونون اللجوء وطالبً البلجبٌن خاصة فراداأل بعض فإن وبالتالً،. باإلٌدز المعنٌة الخدمات
 . البشري المناعة نقص بفٌروس الخاصة الصحٌة الخدمات على الحصول قبل القانونٌة المساعدة لطلب

 
اإلعاقة  ذوي األمرٌكٌون قانون مثل الحماٌة بقوانٌن علم على األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات من المشاركون كان .64

Americans with Disabilities Act (ADA)  التأمٌن الصحًب المساءلة المتعلقة والبحة الخصوصٌة فً قانون 
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) privacy rule وفرص التسكٌن ،

  أن المشاركون، إال Housing Opportunities for persons with AIDS لؤلشخاص المتعاٌشٌن مع اإلٌدز 
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 للكشؾ القانونٌة بالمسؤولٌة دراٌة على كانوا الكندٌٌن المشاركٌن بعض. تفعٌله ٌتم القوانٌن تلك من أي أن ٌشعروا لم
 وذلك ،”كبٌرة خطورة“ حدوث حالة شرح أو تمٌٌز استطاع منهم القلٌل لكن البشري، المناعة نقص فٌروس حالة عن
 عدم دعاوى فً أساسً عامل كونها من الرؼم على 23 ، واضح بشكل الجزبٌة تلك ٌحدد لم القانونً النظام ألن

 .الفٌروس حالة عن الكشؾ
 

 هامة كأسس الحقوق، مواثٌق األحٌان بعض فً أو الدساتٌر، عن وأفرٌقٌا البلتٌنٌة أمرٌكا فً المشاركون تحدث .65
 وجنوب وأوؼندا والهند البرازٌلو اإلكوادور ومنها خاص بشكل الصحة فً بالحق الدول بعض اعترفت. للحماٌة
 هذا تضمن التً القوانٌن ولكن واإلنجابٌة، الجنسٌة الصحة فً الحق الصحة فً الحق وٌتضمن 24.ونٌجٌرٌا أفرٌقٌا
 ذلك تحقٌق إن. واإلنجابٌة الجنسٌة الصحة فً بالحق تتعلق انتهاكات علٌه ٌترتب مما فعلٌا بها معترؾ ؼٌر الحق
 الحماٌة قوانٌن لتفعٌل البلزمة الموارد إلى باإلضافة المدنً، المجتمع جانب من توعوٌة وجهود وعٌا ٌتطلب الحق
 . الواقع إلى الورق من ونقلها

 
II التوصٌات 
 

 تلك على مباشر أثر لها كان مما وتمرٌرها، مناقشتها تم للمجلس سابقة توصٌات الحكومٌة ؼٌر المنظمات وفد قدم .66
 :على المجلس رأي إجماع العتبارا فً نضع أن الهام من. القضٌة

  
 البشري المناعة نقص لفٌروس اإلجباري أو القسري االختبار إنهاء  
 البشري المناعة نقص فٌروس حالة على بناء اإلقامة و والنزول الدخول تحدٌد إنهاء  
 تدرٌب وتوعٌة العاملٌن بالرعاٌة الصحٌة 
 ةاألوبب معرفة مجال فً األدلة على المبنً البحث دعم 
 منهما والحد والتمٌٌز الوصم لقٌاس المستخدمة لؤلدوات الدعم نطاق توسٌع 
 

 بفٌروس الخاصة الجنابٌة القوانٌن ضد سٌاسة باإلٌدز المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج عابلة بالفعل تبنت لقد
 .البشري المناعة نقص

  
 :التالً العام هذا نتابج من اإلضافٌة التوصٌات تشمل .67
 

 
  :1ة توصٌ
 الخدمات ومقدمً العامة، أجل من المصممة البشري المناعة نقص بفٌروس والتوعٌة الوصم مناهضة حمالت دعم

 سبٌل فً وذلك الحاجة، بحسب األخرى والمجموعات والبرلمانٌٌن القانون، وإنفاذ الجنائٌة بالعدالة والعاملٌن الصحٌة
 .الحماٌة قوانٌن وإنفاذ زٌادة

 

 
 ملحة حاجة هناك سابقا، الحكومٌة ؼٌر المنظمات وفد ذكر كما. والتمٌٌز الوصم من للحد اسٌةأس التوصٌة تلك .68

 بالفٌروس المتعلقة باالحتٌاجات الجماهٌر عامة ولتوعٌة البشري المناعة نقص فٌروس حول العام بالوعً لبلرتفاع
 ٌمارسون الذٌن الرجال خاصة به لئلصابة عرضة األكثر والفبات الفٌروس مع المتعاٌشٌن األشخاص وبحقوق
 المخدرات ومتعاطً بالجنس والعاملٌن والفتٌات، والنساء الجنسانٌة، للهوٌة المؽاٌرٌن واألشخاص رجال، مع الجنس
 . والمهاجرٌن والشبٌبة بالحقن،

 
 كما روس،الفٌ نقل تجرم والتً البشري المناعة نقص بفٌروس الخاصة القوانٌن بإلؽاء لهم تسمح البرلمانٌٌن مواضع .69

  دول مجموعة فً حدث كما التوعٌة لجهود هدفا ٌكونون ما ؼالبا البرلمانٌٌن. الحماٌة قوانٌن سن ٌمكنهم
Southern African Development Community (SADC) Model Law نموذج حالة فً أفرٌقٌا جنوب 
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 انظر مثبل هذا الجزء من ورقة مقدمة للجنة العالمٌة من شبكة فٌروس نقص المناعة البشري/ اإلٌدز القانونٌة الكندٌة  
 submission to the Global Commissionby the Canadian HIV/AIDS Legal Network  
كما سهل : "على الرؼم من ذلك فإن ما ٌشكل "خطورة كبٌرة" لم توضحه المحكمة بعد. فعدم وضوح القانون قد أدى إلى قرارات ؼٌر متسقة عبر الدولة 2فً صفحة  

 الكثٌؾ للقانون الجنابً". االستخدام
24

 لتحلٌل مفصل عن معالجة الصحة فً دساتٌر الدول، انظر  
 Eleanor D. Kinney and Brian Alexander Clark, “Provisions for Health and Health Care in the Constitutions of the 

Countries of the World,” Cornell International Law Journal 37 (2004): 285-355. 

http://www.aidslaw.ca/publications/interfaces/downloadFile.php?ref=1914
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     25.أفرٌقً الجنوب التنموي المجتمع قانون
 

 :ىإل نحتاج ذلك إتمام أجل من .70
 
 المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن األشخاص ضم أجل من المدنً المجتمع مع الشراكة وتوسٌع ضمان 

 األطراؾ جمع أجل من المدنً المجتمع مع شراكة تأسٌس جدا الهام من. المفتاحٌة والفبات والنساء البشري
 .الصحة وقطاع والقضاء القانون بإنفاذ العاملٌن خاصة التوعٌة، مرحلة خبلل معا المعنٌة

 وحول البشري المناعة نقص فٌروس حول وإٌجابٌة تعلٌمٌة لرسابل التروٌج أجل من اإلعبلم وسابل ضم 
 كاستراتٌجٌة وذلك الوصم، بمضار والتعرٌؾ المعنٌة، المجتمع فبات وأهم الفٌروس مع المتعاٌشٌن األشخاص

 .الفٌروس بخصوص الخوؾ وتقلٌل الؽموض لرفع
 المتعلقة الطبٌة المعلومات أحدث ومن األدلة من أساس على القرارات أخذ ٌتم حتى انونًالق النظام توعٌة 

 .معٌنة مجموعات ضد الموجهة المسبقة واألحكام المخاوؾ من بدال بالفٌروس
 

 
   :2توصٌة 
 له لتعرٌضا أو البشري، المناعة نقص بفٌروس المتعلقة الحالة عن الكشف عدم تجرم التً القوانٌن وإلغاء معارضة

 .المخدرات وتعاطً بالجنس والعمل الجنسانٌة الهوٌة وتغٌٌر الجنسٌة المثلٌة تجرم التً والقوانٌن نقله، أو
 

 
 المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج سٌاسة توجٌهات مثل ؼٌرها، الكثٌر مع وتتفق المشاورات، هذه تشٌر كما .71

 الوصم تؽذٌة شأنها ومن عكسٌة بنتابج تأتً البشري المناعة نقص روسبفٌ المختصة الجنابٌة القوانٌن فإن باإلٌدز،
 :ذلك دعم أجل من. الفٌروس من الخوؾ أو الفهم سوء عن القوانٌن تلك تننج كثٌرة حاالت فً. والتمٌٌز

 
 وقصرها بالفٌروس المتعلقة الدعاوى من والحد البشري المناعة نقص بفٌروس المختصة الجنابٌة القوانٌن إلؽاء 

 التً الموافقة وؼٌاب الضرر، وتوقع النٌة سوء إثبات فٌها ٌمكن التً النادرة للحاالت فقط الكابنة القوانٌن تحت
 .الفٌروس انتقال إلً بالفعل أدت

 المثلً الجنسً السلوك وتجرم للفرد الجنسانٌة الهوٌة اختٌار ترفض التً القوانٌن إلؽاء. 
 بالمٌبلد  المحددة الهوٌة تلك من بدال المفضلة هوٌتهم حسب لجنسانٌةا للهوٌة المؽاٌرٌن باألشخاص االعتراؾ. 
 اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس مع التجاوب أجل من وتموٌلها المثبتة الضرر تقلٌل برامج نطاق توسٌع 

 من اٌةالوق من كنوع وذلك األفٌونٌة، بالمواد االسبتدالً العبلج برامج وتشمل بالحقن، المخدرات مدمنً وسط
 .الفٌروس

 هذا ٌخلق قد كٌؾ وتقٌٌم الشخصً، لبلستخدام وحٌازتها المخدرات تعاطً تجرٌم عدم مناقشة فً االنفتاح 
 .البشري المناعة نقص فٌروس من للوقاٌة إٌجابٌة بٌبة التؽٌٌر

 المهن سابر مثل بها للعمالة الحماٌة درجة نفس تتطلب كمهنة بالجنس بالعمل االعتراؾ 
 

 
   :3توصٌة 
 .العدالة نظام داخل اإلنسان وبحقوق بها والمعرفة الحماٌة قوانٌن تشجٌع

 

 
 المهمشة، والفبات اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن األشخاص حماٌة شأنها من القوانٌن تلك .72

 :ٌلً ما عمل األعضاء للدول ٌمكن ذلك لدعم. الصحة فً الحق خاصة للجمٌع، اإلنسان حقوق أن على مبنٌة لكونها
 
 الرزق؛ أبواب ؼلق عدم لضمان العمل مكان فً الحماٌة وتفعٌل خلق 
 للجمٌع، االجتماعً النوع على المبنً والعنؾ الجنسً والعنؾ المنزلً العنؾ من الحماٌة قوانٌن وإنفاذ تمرٌر 

 نساء، مع الجنس نٌمارس البلتً والنساء رجال، مع الجنس ٌمارسون الذٌن والرجال النساء، ٌشمل مما
 المؽاٌرٌن واألشخاص اإلٌدز،/ البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن واألشخاص بالجنس، والعاملٌن

 والشبٌبة؛ والمهاجرٌن بالحقن المخدرات ومتعاطً الجنسانٌة، للهوٌة
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 كنتٌجة لتلك الجهود فإن نموذج القانون ال ٌحتوي على تجرٌم انتقال فٌروس نقص المناعة البشري. 
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 األراضً؛ وملكٌة المٌراث قوانٌن ومنها النساء، حقوق تعٌق والتً القدٌمة األبوٌة القوانٌن إلؽاء 
 أمهاتهم، من األطفال وانتزاع التبنً، ورفض القسري، التعقٌم إنهاء تشمل والتً للنساء اإلنجابٌة الحقوق حماٌة 

 التً البرامج وتبنً اإلٌدز،/ البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشات النساء حمل تشجع ال التً والبرامج
 الحمل؛ فً الفٌروس مع المتعاٌشات النساء حقوق تحمً

 الحرة، التجارة التفاقٌات الضارة التأثٌرات بخصوص والبرلمانٌٌن الدولة وموظفً السٌاسٌٌن وسط الوعً رفع 
 الحصول ٌعذر مما اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس عبلج إتاحة على الفكرٌة للملكٌة المقٌدة والتأثٌرات

 كما للعبلج، الوصول على االتفاقٌات تلك تأثٌر بخصوص خاص بشكل قلقٌن كانوا آسٌا من المشاركون. علٌه
 .    المعاهدات لتلك المحتملة بالتداعٌات الوعً إلى المفاوضات تلك فً المتورطٌن األشخاص كل حاجة إلى أشاروا

 

 
  :4توصٌة 

 .للعدالة والوصول الشخصٌة الحقوق معرفة لبرامج والتروٌج دعم
 

 
 القانونً الدعم وخدمات( قانونٌة وحمبلت حقوقك اعرؾ) قانونٌة وتوعٌة قانونٌة مساعدات البرامج تلك تتضمن .73

 لمنظمات التوجٌهٌة المبادئ تطوٌر وتشمل اإلٌدز،/ البشري المناعة نقص بفٌروس المتعلقة القوانٌن الستخدام
 القانون بتفسٌر امجالبر تلك تقوم. الجنابٌة والقوانٌن البشري المناعة نقص بفٌروس ٌتعلق فٌما اإلٌدز القانون خدمات
 باإلضافة. إلخ الصحٌة، والرعاٌة والهجرة والسرٌة، الخصوصٌة مثل األخرى الحقوق على تأثٌره وشرح المحلً،

 .  الفٌروس مع بالتجاوب ٌتعلق ما إلى
 

 أجل من هامة باإلٌدز المتعلقة الخدمات ومنظمات القانونٌة المساعدة خدمات منظمات بٌن الشراكات فً التوسع .74
 كانت. والقانون حقوقهم بخصوص للعمبلء ودقٌقة واضحة معلومات تقدٌم أجل ومن القانونٌة، المعرفة ٌادةز

 حقوق على المبنٌة القضابً الدعاوى فً محوري دور ذات القانونٌة المساعدات تقدم التً الحكومٌة ؼٌر المنظمات
 27أفرٌقٌا، جنوب فً اإلجباري واالختبار 26ٌبٌا،نام فً القسري التعقٌم قضٌة حالة فً المثال سبٌل على اإلنسان،
 هم من أو البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن باحتٌاجات توعٌتهم أجل من للقضاة مكاتبات تقدٌم فً وأٌضا
 مقترح ٌتحول ال حتى الشرطة مع الحكومٌة ؼٌر المنظمات احدى عملت اسكتلندا، فً 28.به لئلصابة عرضة

 وفً. قانون إلى للفٌروس المرتفعة االنتشار معدالت ذات الدول من للقادمٌن اإلجباري باراالخت إجراء بخصوص
 فً. مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل سواء األرواح إلنقاذ القانونٌة المساعدات لبرامج الفضل المشاركون أرجع كندا،
 جمٌع فً الوطنً المستوى على اتالممارس أفضل من ٌجعلها مما 29الدستور، علٌها ٌنص القانونٌة المساعدات كندا

 . البؤرٌة المجموعات فً شاركت التً األقالٌم
 

 حاجة وفً محدودة مصادرها القانونٌة والتوعٌة القانونٌة المساعدة برامج بتقدٌم تقوم التً الحكومٌة ؼٌر المنظمات .75
 االحتٌاج حٌث خاصة المطلوبة فةالتكل تفهم كاؾ بشكل البرامج تلك نطاق توسٌع ٌتطلب. والتقنً المادي للدعم ملحة
 المتعلقة والخدمات القانونٌة الخدمات لمنظمات البلزمة الموارد لزٌادة التموٌل تخصٌص ذلك ٌتبع. للخدمات األكبر
 فً المعنٌة للمجتمعات المطبوعة التوعٌة مواد وتوصٌل إتاحة أٌضا ذلك ٌضمن. عملها استمرارٌة لضمان باإلٌدز
 .  األولٌة لؽاتها

 
 اإلجراءات سٌر فً المتورطٌن واألفراد القانونٌة األنظمة محاسبة عدم حالة فً جدوى ببل المجهود هذا كل سٌصٌر .76

 األنظمة وتحسٌن مراجعة على األعضاء الدول نحث نحن. النظام ذلك مع ٌتعاملون الذٌن األشخاص قبل من القانونٌة
 :التالً على العمل من البد أننا ٌعنً وذلك. اإلنسان حقوق ٌحترم بشكل سٌرها لضمان القضابٌة

 نقص فٌروس من الوقاٌة ٌشمل وذلك للصحة، وداعمة إنسانٌة أكثر تصبح كً بالسجون الظروؾ تحسٌن 
 ؛(والعبلج الذكري الواقً توفٌر طرٌق عن) البشري المناعة
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  Legal Assistance Centre, “Women Living with HIV Allegedly Sterilised Without Their Informed Consent.” 
27

 See SECTION27 website: http://www.alp.org.za/. 
28
قة قضابٌة بتقدٌم مكاتبة لتوعٌة القاضً فً حالة قضٌة معٌنة، فأدى ذلك إلحداث ساب  New Zealand AIDS Foundationعلى سبٌل المثال قامت هٌبة اإلٌدز بنٌوزٌبلندا  

 بعدم المطالبة بالكشؾ عن الحالة عند استخدام الواقً الذكري.
29
،فإن كل مقاطعة تقرر بشأن الخدمات التً تؽطٌها HIV and AIDS Legal Clinic Ontario (HALCO) وهو محام فً John  Norquayكما فسر جون نوركاي   

ٌا الحق فً المساعدة القانونٌة فً حالة قضٌة تضمنت مساعدات قانونٌة تمولها الدولة فً سٌاق اعتقال األطفال بمعرفة ناقشت محكمة كندا العل 1999المساعدات القانونٌة. فً عام 
ً الحاالت التً ألمن على النفس( فإنه فسلطات المقاطعة لمصلحة الطفل. فً تلك الحالة قضت المحكمة بأنه بموجب وثٌقة الحقوق والحرٌات الكندٌة )والتً تضمن الحٌاة والحرٌة وا

   تتعلق باألمن الشخصً ٌكون هناك حق فً المشورة الممولة من الدولة.  
  . SCR 46New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. G. (J.), [1999] 3 انظر 

 

http://www.lac.org.na/projects/alu/sterilisation.html
http://www.alp.org.za/
http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1999/1999canlii653/1999canlii653.html
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 نتابجها،و البشري، المناعة نقص فٌروس اختبارات سجبلت وتشمل الشخصٌة، المعلومات سرٌة حماٌة 
 لئلدانة كأدلة أو الحٌاة فً ما شخص فرص من للحد المعلومات تلك استخدام ٌجب ال أنه كما, العبلج وسجبلت

 التجرٌم؛ أو
 حول والقضابٌة القانونٌة األنظمة مختلؾ فً المؤسسً الجنسانً والتحٌز المؤسسٌة بالعنصرٌة االعتراؾ 

 األنظمة فً جدا زابد تمثٌلهم أن إذ واألقلٌات السود مجموعات دأعدا تناسب عدم علٌهما ٌترتب واللذان العالم،
 والقضابٌة؛ الجنابٌة

 المتعلقة والبرامج والخدمات القانونٌة الخدمات على المشردٌن واألشخاص والبلجبٌن المهاجرٌن حصول ضمان 
 حالتهم؛ أو جنسٌتهم عن النظر بؽض البشري، المناعة نقص بفٌروس

 القانونً النظام داخل هم من فٌهم بما اآلخرٌن، حقوق نتزعٌ أو ٌنتهك من مقاضاة. 
 
I استنتاجات 
 

 المشترك المتحدة األمم برنامج مجلس إلى المشاركون به وأوصى اختبره ما توصٌل إلى والتوصٌات النتابج تهدؾ .77
 أعضاء، كدول التوصٌات تلك تنفٌذ دعم أجل من المحددة القرارات بعض اتخاذ المجلس ٌستطٌع. باإلٌدز المعنً
 أخرى دراسات نتابج ٌدعم المدنً المجتمع مع المشاروات تلك ملخص. مدنً ومجتمع مشاركٌن وكرعاة

 من كل فً التقدم تحقٌق: والقانون البشري المناعة نقص فٌروس عن اإلقلٌمٌة الحوارات عن الصادرة والمعلومات
. ممكنة قانونٌة بٌبة ٌتطلب باإلٌدز المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج الستراتٌجٌة االستراتٌجٌة اتجاهات الثبلثة

 :ٌلً ما إلى نحتاج تمٌٌز، وصفر باإلٌدز متعلقة وفٌات وصفر جدٌدة، إصابات صفر أهداؾ إلى الوصول أجل من
 
 اإلٌدز؛/ البشري المناعة نقص فٌروس مع للتجاوب ومدعمة الحقوق على مؤسسة قانونٌة أطر 
 المهمشة؛ الفبات ضد العنؾ ٌشعل أو ٌستهدؾ وال ٌمٌز ال بشكل القانون إنفاذ 
 لهما؛ وحساسة العامة، وبالصحة اإلٌدز/ البشري المناعة نقص بفٌروس ودراٌة علم على قانونٌة أنظمة 
 بها؛ ٌعملون الذٌن األفراد أفعال على محاسبتها ٌمكن قانونٌة أنظمة 
 على تؤثر التً وبالقوانٌن بحقوقهم اإلٌدز/ بشريال المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن األشخاص معرفة 

 حٌاتهم؛
 إلٌها ٌحتاج من لكل للعدالة الوصول. 
 

 العدٌد مع بالتعامل اإلٌدز/ البشري المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج استراتٌجٌة تلتزم .78
 :االستراتٌجٌة تقول الحكومٌة، ؼٌر لمنظماتل العام هذا تقرٌر فً المذكورة والتوصٌات المفتاحٌة النتابج من

 
 ووسابل حامٌة بقوانٌن اإلٌدز/ البشري المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج ٌنادي
 بؽض للعدالة الوصول من ٌتمكنوا وأن اإلٌدز،/ البشري المناعة نقص فٌروس برامج من الجمٌع استفادة تضمن
 هناك. بالجنس العمل أو المخدرات تعاطً أو الجنسٌة المٌول أو االجتماعً النوع أو ٌةالصح حالتهم عن النظر
 برامج وتشمل. بها وٌطالب حقوقه ٌعرؾ أن من المدنً المجتمع تمكن التً البرامج فً مؤثر لتوسع حاجة
 القانونٌة عدةالمسا وتوفٌر اإلٌدز،/ البشري المناعة نقص بفٌروس المرتبطٌن والتمٌٌز الوصم من للتقلٌل

  األكثر للفبات والوصول التمٌٌز، عدم على الشرطة رجال وتدرٌب القوانٌن، وإصبلح القانونٌة، والتوعٌة
 على الصحٌة بالرعاٌة العاملٌن وتدرٌب النساء، ضد الموجه العنؾ مع والتعامل بالفٌروس، لئلصابة عرضة

 .السرٌة على والمحافظة علم عن الموافقة نظام وتطبٌق التمٌٌز، عدم
 
 II خطوات ٌقوم بها المجلس 
 

 منطلق ومن اإلٌدز،/ البشري المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج الستراتٌجٌة دعما .79
 :بأن التالٌة القرارات التخاذ المجلس ندعو التقرٌر، هذا فً التوصٌات

 
a. أهم على للتعرؾ اإلٌدز/ البشري المناعة نقص بفٌروس عنًالم المتحدة األمم برنامج بمساعدة األعضاء الدول ٌدعو 

 استراتٌجٌات فً اإلنسان حقوق على المبنٌة البرامج ولدمج علٌها، للتركٌز الوطنٌة العدالة أنظمة فً المواضٌع
 . والتقٌٌم بةوالمراق التنفٌذ آللٌات باإلضافة البرامج، لتلك البلزمة والموارد التكلفة توفٌر ضمان مع الوطنٌة، اإلٌدز

 
 البشري، المناعة نقص بفٌروس المرتبطٌن والتمٌٌز الوصم من والحد المدنً، المجتمع تمكٌن البرامج تلك تشمل
 التمٌٌز عدم على والقضاة والمدعٌن الشرطة رجال تدرٌب القوانٌن، وإصبلح القانونٌة، والتوعٌة المساعدات وتوفٌر
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 العنؾ مع والتجاوب عرضة، األكثر والفبات اإلٌدز/ البشري لمناعةا نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن األشخاص ضد
 علم عن والموافقة التمٌٌز عدم على الصحٌة الرعاٌة بقطاع العاملٌن وتدرٌب االجتماعً، النوع أساس على

 . والسرٌة
 

 ٌتم أن نطلب نحنف ، والمحاسبٌة والنتابج للمٌزانٌة الموحد إلطارا فً بالفعل إدراجها تم البرامج تلك أن وحٌث
 من كجزء اإلنسان حقوق على المبنٌة البرامج ولتقوٌة التقدم لمراقبة حدالمو لئلطار األول العام تقٌٌم استخدام

 .الموجود االحتٌاج بحسب وذلك  الوطنٌة اإلٌدز استراتٌجٌات
 

b. اإلٌدز،/ البشري اعةالمن نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج من بدعم األعضاء، الدول ٌدعو 
 له التعرٌض أو الفٌروس حالة عن الكشؾ عدم تجرم والتً البشري المناعة نقص بفٌروس الخاصة القوانٌن إللؽاء

 .للفٌروس العمدي النقل حاالت فً القابمة الجنابٌة القوانٌن على اعتمادا نقله، أو
 

c. البشري المناعة نقص بفٌروس المعنً ركالمشت المتحدة األمم برنامج من بدعم األعضاء، الدول من ٌطلب /
 المخدرات لتعاطً واإلدارٌة الجنابٌة المسؤولٌة بإلؽاء بالحقن، المخدرات متعاطً األشخاص انضمام مع اإلٌدز،

 وبرامج ،معقمةبأخرى  والمحاقن اإلبر مبادلةلبرامج   تروج التً السٌاسات ولتبنً الشخصً، لبلستخدام ولحٌازتها
 . السجون داخل ذلك فً بما األفٌونٌة، المواد باستخدام دالًاالسبت العبلج

 
d. البشري المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج من بدعم األعضاء، الدول من ٌطلب /

 من بالجنس العاملٌن تمنع التً والسٌاسات القوانٌن بإلؽاء وذلك بالجنس العمل تجرٌم عدم نحو خطوات أخذ اإلٌدز،
 العمالٌة والحقوق والعدالة الصحٌة الخدمات على حصولهم من وتقلل وللعمل، للمعٌشة آمنة أماكن على الحصول

 (.وؼٌرها الدولة مستوى على واللوابح المحلٌة الرسمٌة القرارات فٌها بما)
 
e. البشري المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج من بدعم األعضاء، الدول من ٌطلب /

 البالؽٌن، بٌن التوافقٌة المثلٌة الجنسٌة السلوكٌات على تعاقب أو تجرم التً القوانٌن إلؽاء نحو خطوات أخذ اإلٌدز،
 بؽض - للجمٌع ٌتسنى حتى وذلك متعارؾ، هو ما مع متوافق ؼٌر بشكل عنها والتعبٌر المفضلة، الجنسانٌة الهوٌةو

 – االجتماعً النوع عن التعبٌر وطرٌقة االجتماعً النوع هوٌة أو لجنسانٌةا الهوٌة أو الجنسٌة المٌول عن النظر
/ البشري المناعة نقص بفٌروس المتعلقة الخدمات على الحصول فٌها بما والصحٌة اإلنسانٌة األساسٌة حقوقهم إدراك
 . العنؾ أو االعتقال أو التحرش أو االبتزاز أو االستهانة من خوؾ بدون الصحٌة والخدمات ،اإلٌدز

 
f. البشري المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج من بدعم األعضاء، الدول من ٌطلب /

 نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن لؤلشخاص واإلنجابٌة الجنسٌة الحقوق تأمٌن نحو خطوات أخذ والشركاء، اإلٌدز
 مع  المتعاٌشٌن األشخاص حصول تعزز التً نالقوانٌ وضمان ومراجعة النساء، خاصة اإلٌدز،/ البشري المناعة
 إشباع من كجزء العدالة على حصولهم على للعمل باإلضافة هذا. ٌحتاجونها التً والمنتجات الخدمات على الفٌروس
 فٌروس مع المتعاٌشات للنساء واإلنجابٌة الجنسٌة الحقوق انتهاكات إنهاء ذلك وٌشمل. واإلنجابٌة الجنسٌة حقوقهم
 .اآلمن اإلجهاض أو الحمل منع وسابل توفٌر وعدم القسري التعقٌم مثل اإلٌدز/ البشري عةالمنا نقص

 
g. المانحٌن مع ٌعمل أن اإلٌدز/ البشري المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج ٌدعو 

 الحكومٌة ؼٌر للمنظمات التموٌل زٌادة أجل من وخاصة القانونٌة، التوعٌة برامج تقوٌة لضمان األعضاء والدول
 المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن لؤلشخاص القانون بتفسٌر الخاص والدعم القانونٌة المساعدات برامج تقدم التً

 .األولٌة بلؽاتهم بالفٌروس لئلصابة عرضة هم الذٌن واألشخاص اإلٌدز/ البشري
 

h. فً  األعضاء الدول دعمل اإلٌدز/ البشري اعةالمن نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج ٌدعو
 لئلصابة عرضة األكثر الفبات احتٌاجات مع للتجاوب البلزمة واألدوات التوجٌه وتطوٌر الوطنٌة السٌاسات مراجعة

 البلتً والنساء رجال، مع الجنس ٌمارسون الذٌن والرجال بالجنس، والعاملٌن والفتٌات، النساء وتشمل بالفٌروس،
 والمخنثٌن، الجنسانٌة، للهوٌة المؽاٌرٌن واألشخاص الجنسً، المٌل ومزدوجً نساء، مع جنسال ٌمارسن

 والرعاٌة والعبلج بالفٌروس، اإلصابة من للوقاٌة والوصول العقابٌة القوانٌن ضوء فً وذلك. والشبٌبة والمهاجرٌن،
 أفضل مراجعة مع المجتمع، فً المتأثرة الفبات أهم مع المشاورات من إطار فً هذا ٌتم أن ٌجب. والدعم

 السنوٌة المراجعة فً إبرازه ٌتم حتى الناجح العمل نطاق وتوسٌع وأقلمة مشاركة أجل من الموجودة الممارسات
 المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم ببرنامج والمحاسبٌة والنتابج للمٌزانٌة الموحد ئلطارل األولى
  .اإلٌدز/ البشري
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 نقص فٌروس على المؤثرة القوانٌن وإنفاذ معرفة عن اإلقلٌمٌة البؤرٌة المجموعات من مستقاة مفصلة ماتمعلو
اإلٌدز/ البشري المناعة  

 
 وخبرتهم المشاركٌن معرفة بخصوص البؤرٌة المجموعات من مستقاة تفصٌبل أكثر معلومات الجزء هذا ٌؽطً .1

 معظم أن الماضً العام تقرٌر فً تبٌن. كمٌة منها أكثر نوعٌة إلٌها المشار المعلومات طبٌعة. ٌعٌشون حٌث بالقوانٌن
 تكن لم القوانٌن أن منهم% 59 ذكر بٌنما والتمٌٌز، للوصم المناهضة بالقوانٌن دراٌة على كانوا%( 77) المستجٌبٌن

 كان اآلخر، الجانب ىعل. األساس من متبعة ؼٌر أنها أو إنفاذها ٌتم ال القوانٌن أن منهم% 78 وذكر لدٌهم، معروفة
 معظم. أصعب والدعم والعبلج للوقاٌة الوصول جعل شأنها من بقوانٌن دراٌة على مستجٌب 1115 من% 44

 فٌروس حالة عن الكشؾ عدم وتجرٌم اإلبر، وتبادل المثلً، الجنسً السلوك تمنع التً القوانٌن ذكرت التعلٌقات
 .  التالٌة الفقرات فً تأكٌدها تم النقاط تلك من رالكثٌ. ونقله له والتعرٌض البشري، المناعة نقص

 
 أفرٌقٌا

 
 خلفٌة 

 
 فً االنتشار فً بدأت والتً البشري، المناعة نقص بفٌروس المتعلقة القوانٌن من متعارضة نماذج موطن أفرٌقٌا .2

 ( N’djamena  African Model Law) األفرٌقً ندجاما قانون نموذج تطوٌر بعد 2004،30 عام فً أفرٌقٌا ؼرب
 البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن لحماٌة اإلقلٌم ذلك فً اإلنسان لحقوق تشرٌع احتٌاج مع للتجاوب

 31. به لئلصابة والمعرضٌن
 

 دول فً انتشر ثم( وسٌرالٌون والنٌجر ومالً بٌساو وؼٌنٌا بنٌن) أفرٌقٌا ؼرب عبر نقله تم والذي النموذج هذا
 المناعة نقص فٌروس حالة عن الكشؾ ٌتطلب ،(الدٌمقراطٌة الكونؽو وجمهورٌة ومدؼشقر تنزانٌا) أفرٌقٌا جنوب
 من األكثر على أسابٌع ستة وخبلل ممكن، وقت أسرع فً” المعتاد الجنسٌة العبلقة شرٌك أو الزواج لشرٌك“ البشري

 الضرورة حالة“ فً و الحوامل للنساء اإلجباري االختبار بإجراء القانون ذلك ٌسمح ذلك، إلى باإلصافة. التشخٌص
 ”.الزوجٌة الخبلفات لحل

 
 فً فمثبل،. عدٌدة دول فً متعسفة المثلٌة والجنسٌة بالجنس والعمل المخدرات تعاطً تجرم التً القوانٌن أٌضا، .3

 فً عام 14 إلى العقوبة تصل كٌنٌا وفً الرجم، عقوبة رجال مع الجنس ٌمارسون الذٌن الرجال ٌواجه نٌجٌرٌا شمال
 32. الحٌاة مدى بالسجن المثلً الجنسً السلوك على القانون ٌعاقب أوؼندا وفً السجن،

 
 المشاركون 

 
 البؤرٌة المجموعات نصؾ من أكثر) الكامٌرون من المشاركٌن جلب وتم أفرٌقٌا، فً بؤرٌتٌن مجموعتٌن عقد تم .4

 وأوؼندا ونامٌبٌا ونٌجٌرٌا وتنزانٌا ماالويو وسوازٌبلند أفرٌقٌا وجنوب وزٌمبابوي وكٌنٌا( هناك عقدها تم الملتزمة
 الجنس ٌمارسون الذٌن الرجال مثلوا كما عاما، إلى بٌن ما تتراوح أعمارهم كانت. وبتسوانا ومورٌشٌوس وزامبٌا

/ البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن واألشخاص نساء، مع الجنس ٌمارسن البلتً والنساء رجال، مع
 . سجنهم سبق ومن الجنسانٌة، للهوٌة المؽاٌرٌن واألشخاص والشبٌبة، بالجنس، والعاملٌن اإلٌدز،

 

                                                        
30
 AIDS -HIV West Africa Region Action for U.S. Agency for International Development (USAID)عملت الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة  

(AWARE  program )قامت العدٌد على تشرٌع فً تشاد بدأ بمحاولة مواجهة الوصم والتمٌٌز لكن أدى حقٌقة إلى تطوٌر نموذج للقوانٌن الجنابٌة لفٌروس نقص المناعة البشري .
 .2004فً عام AWAREالنموذج الذي أعدته هٌبة    من الدول فً ؼرب أفرٌقٌا بتبنً قوانٌن خاصة بالفٌروس بناء على هذا 

واسع  من هذا القانون تجرم نقل الفٌروس العمدي "عن طرٌق شخص على معرفة كاملة بحالة الفٌروس الخاصة به/ بها لشخص آخر". ٌعتبر هذا التعرٌؾ 36المادة  
دولة تجرمه بقوانٌن  27االحتٌاطات البلزمة. لم تجرم أي دولة نقل الفٌروس فً الماضً بٌنما اآلن هناك  النطاق وال ٌنظر إلى حالة ما إذا تم الكشؾ عن الحالة أو ما إذا تم اتخاذ

 سارٌة.   
 ,” (9 inalization LawsIn Kato’s Africa, USAID Money Spurred Spread of HIV CrimCenter for HIV Law and Policy, “See 

March 2011). 
 

31
 Canadian HIV/AIDS Legal Network, “Legislation Contagion: The Spread of Problematic New HIV Laws in Western Africa,” 

HIV/AIDS Policy & Law Review 13 (2008): 2/3. 
32

 ILGA, Op. cit. 11. 

http://www.fhi.org/en/CountryProfiles/WestAfrica/index.htm
http://www.fhi.org/en/CountryProfiles/WestAfrica/index.htm
http://www.fhi.org/en/CountryProfiles/WestAfrica/index.htm
http://hivlawandpolicy.org/posts/view/90
http://www.aidslaw.ca/publications/interfaces/downloadFile.php?ref=1412
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 تعلٌقات

 
 هؤالء أن إلى ذلك ٌرجع ربما. ببلدهم فً بالقوانٌن كبٌر علم على األفرٌقٌة البؤرٌة المجموعة فً المشاركون كان .5

 أفرٌقٌا، فً والقانون البشري المناعة نقص لفٌروس العالمٌة للجنة اإلقلٌمً الحوار من جزءا جمٌعا كانوا المشاركٌن
 األخرى األقالٌم فً البؤرٌة المجموعات مشاركً من معرفة أكثر المشاركون وكان. جوهانسبرج فً عقد والذي
 . الموضوع هذا فً واسعة خبرة ذوي ومهنٌٌن محامٌن كانوا منهم الكثٌر وأن خاصة

 
 الذي القانونً اإلطار من كجزء الوطنٌة دساتٌرهم إلى شاركونالم أشار والمؽرب، اإلكوادور فً ذكر كما أٌضا .6

 على لتركٌزه قوي كمثال أفرٌقٌا جنوب دستور ذكر تم. اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس مع التجاوب من ٌحسن
 دٌهال لكونها ذكرها تم وكٌنٌا زٌمبابوي مثل تحدٌدا الدول بعض. الجنس نفس من األزواج وحماٌة التمٌٌز مناهضة
 المخالفة األفعال“ أو بالجنس العمل تجرم أو المجموعات بعض تستثنً لكنها دساتٌرها، فً قوٌة حقوقٌة وثابق

 من كل دساتٌر فً الصحة فً للحق الصرٌح للضمان اإلشارة أٌضا تم.  بها الخاصة العقوبات قوانٌن فً” للطبٌعة
 للتشرٌعات بالنسبة أما. اإلٌدز/ البشري المناعة نقص سفٌرو مع للتجاوب كدعم ونٌجٌرٌا أفرٌقٌا وجنوب أوؼندا
 .وتنزانٌا بمورٌشٌوس اإلٌدز/ البشري المناعة نقص بفٌروس خاص لتشرٌع  اإلشارة فتم التمٌٌز ضد الحامٌة

 
 اإلٌدز،/ الفٌروس مع المتعاٌشٌن األشخاص حماٌة البشري المناعة نقص بفٌروس الخاصة التشرٌعات تستطٌع بٌنما .7

 تجرم أحكام على تحتوي عندما التجاوب هذا تعطل قد آخرى ناحٌة من أنها إال الفٌروس، مع التجاوب تساند الًوبالت
 بعض وفً الفٌروس، حالة عن بالكشؾ المتعلقة القضاٌا بعض المشاركون ذكر. تنزانٌا فً كما الفٌروس نقل

 .المؤثر للتجاوب تاحٌةالمف التحدٌات ضمن من للفٌروس، اإلجباري االختبار إجراء الحاالت
 
 والقوانٌن الجنسٌة الجرابم بتشرٌعات خاص بشكل ٌتأثرون أنهم إلى األفرٌقٌة المشاورات فً المشاركون أشار .8

 أحٌانا القوانٌن فإن بالجنس، العمل حالة فً. بالجنس والعمل المخدرات وتعاطً الجنسٌة، المثلٌة تجرم التً اآلخرى
 أطفالهم على خاص بشكل ٌؤثر مما  بالجنس، العمل على ٌعٌشون الذٌن لىإ باإلضافة الجنس عمبلء تجرم

 ٌتم العامة اآلداب ومخالفة والشحاذة والتشرد التسكع محاربة قوانٌن مثل األخرى القوانٌن بعض. وعاببلتهم
   . بالجنس العمل تجرم ال التً المناطق فً حتى بالجنس العاملٌن على للقبض متكرر بشكل استخدامها

 
 المجتمع فبات بعض تجرم والتً االستعماري الحكم عن الموروثة القدٌمة القوانٌن عن أفرٌقٌا فً المشاركون تحدث .9

 أٌضا. الموروثة القوانٌن تلك إصبلح أو بإلؽاء وطالبوا رجال، مع الجنس ٌمارسون الذٌن الرجال مثل خاص بشكل
 على بالسلب تؤثر الدول من العدٌد فً الضرر تقلٌل اساتسٌ وؼٌاب المخدرات تعاطً مع المتبعة القمعٌة السٌاسات
 دور عن المشاركٌن بعض تحدث وأخٌرا،. البشري المناعة نقص بفٌروس المتعلقة والعبلج الوقاٌة خدمات

 الدساتٌر، خاصة التشرٌعات، مراجعة تموٌل فً األفرٌقٌة الدول بعض فً والقمعٌة األصولٌة التبشٌرٌة المجموعات
 . اإلٌدز مع التجاوب على سلبٌا أثرا لها سٌكون المقترحة التؽٌٌرات فً والقمعٌة المتحفظة النؽمة أن وشرحوا

 
 نعرجال مع الجنس ٌمارسون الذٌن الرجال ٌشمل لئلٌدز الوطنً البرنامج أن إلى الكامٌرون فً المشاركون أشار .10

 اإلنسان بحقوق االعتراؾ ؼٌاب أن المشاركون ذكر. الوقت ذات فً القانون ٌجرمهم بٌنما المستهدفة، الفبات كأحد
 . صعوبة أكثر األقلٌات قضاٌا ٌجعل الفردٌة
 

 الكامٌرون فً كاؾ بشكل تحترم اإلنسان حقوق كانت إن. كرٌمة حٌاة فً الحق لهم المساجٌن أن نعتقد ال نحن
 .  المثلٌة الجنسٌة صعٌد على كثٌرا أكثر تقدمنا لكنا
 

 دئأسٌا ومنطقة المحٌط الها
 

 خلفٌة 
 

 لئلصبلح كنموذج نٌوزٌلندا هناك النقٌض طرفً أحد على. بالتناقضات ملًء الهادئ المحٌط ومنطقة أسٌا إقلٌم .11
 ألؽى والذي ،1986 عام فً( Homosexual Law Reform Act) المثلٌة الجنسٌة قانون إصبلح من بداٌة التقدمً
 نقص فٌروس من الوقاٌة لبرامج بالتروٌج سمح ثم ومن ذكورال بٌن المثلً الجنسً السلوك ضد الجنابٌة العقوبات
 .    البشري المناعة

 



UNAIDS/PCB(29)/11.18 

32  / 25   صفحة

 بالجنس العمل تقنٌن تم ومؤخرا 1987.33 عام فً اإلبر تبادل برنامج بدأت التً العالم فً الدول أول من نٌوزٌلندا .12
 . 2003عام  فً (Prostitute Reform Act) ” العامبلت بالجنس“ قانون إصبلح طرٌق عن
 وصحتهم بالجنس، العاملٌن وصبلح أمن ولتعزٌز بالجنس، بالعاملٌن الخاصة اإلنسان حقوق لحماٌة إطارا ذلك خلق

 .الجنس فً العمل فً عام 18 من أقل سنهم من استؽبلل ولمنع المهنٌة
 

 ربًمه إعدام ٌتم وفٌتنام، ومالٌزٌا الصٌن فً. النقٌض من اآلخر الطرؾ على باإلقلٌم أخرى مناطق هناك .13
 الدٌمقراطٌة الو وجمهورٌة وإندونٌسٌا والصٌن كامبودٌا فً. مجرمٌن المخدرات مدمنو ٌعتبر بٌنما المخدرات،

 للعبلج مراكز إلى وإرسالهم المخدرات متعاطً على القبض ٌتم وفٌتنام، وتاٌبلند ومٌنامار ومالٌزٌا الشعبٌة
 ممثلً أو المدربٌن العاملٌن من قلٌل عدد وجود فً لباؼا االحتجاز، موظفً بمعرفة مرقبتها ٌتم والتً اإلجباري

 34. خارجٌة صحٌة جهات
 

 األماكن فً اإلؼواء مثل الجنس بتجارة المتعلقة الجوانب تجرم الهادئ المحٌط ومنطقة آسٌا إقلٌم فً الدول أؼلب .14
 مراكز فً بالجنس العاملٌن حبس ٌتم وفٌتنام، وكامبودٌا الصٌن مثل الدول بعض فً”. دعارة بٌت“ امتبلك أو العامة

 35”. العمل خبلل من التعلٌم إعادة“ أو” التأهٌل إلعادة“
 

 المشاركون 
 

 حٌث) أفعانستان: من بها المشاركون وجاء الهادئ، المحٌط ومنطقة أسٌا إقلٌم فً بؤرٌة مجموعات ثبلث عقد تم .15
 وتاٌبلند ونٌبال ومٌنامار والهند ٌاوأسترال( المخدرات متعاطً من مأوى ببل األشخاص مع بؤرٌة مجموعة عقدت

 من معظمهم وكان عام، 61 و 23 بٌن المشاركٌن أعمار تراوحت(. واحدة بؤرٌة مجموعة عقد تم حٌث) ونٌوزٌلندا
 ورجال وشبٌبة، الجنسانٌة، الهوٌة ومؽاٌري بالجنس، كعاملٌن أنفسهم المشاركون عرؾ كما. المخدرات متعاطً
 ومسجونٌن ومهاجرٌن اإلعاقة، ذوي من وأشخاص نساء، مع الجنس ٌمارسن نساءو رجال، مع الجنس ٌمارسون
 .سابقٌن

 
 تعلٌقات

 
. السكانٌة بمجموعاتهم المتعلقة القوانٌن خاصة التجاوب، تعرقل التً بالقوانٌن جٌدة معرفة أسٌا من المشاركون أظهر .16

 القوانٌن اعتبار تم أٌضا. الموضوعات همأ كأحد المخدرات وحٌازة بالجنس العمل تجرٌم قضاٌا المشاركون أبرز
 وؼٌر واضحة ؼٌر نقله أو له التعرٌض أو البشري المناعة نقص فٌروس حالة عن الكشؾ عدم بتجرٌم المرتبطة
 والقوانٌن للمهاجرٌن المقدمة الحماٌة قلة إثارتها تم التً األخرى القضاٌا ضمن من. الكافً بالقدر مطبقة وال مفهومة

 .البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن المواطنٌن ؼٌر إقامة أو نزول أو دخول من تحد التً
 

 من التقلٌل خدمات حٌث القمعٌة والسٌاسات القوانٌن بٌبة المشاركون أبرز المخدرات تعاطً تجرٌم مناقشة عند .17
 ٌتم وقد بل حٌازتها، أو المخدرات لتعاطً( صفر التحامل) قبول ٌوجد ال وحٌث متوفرة، ؼٌر أو محدودة الضرر
/ البشري المناعة نقص فٌروس وباء من كبٌرة نسبة وأن خاصة المخاوؾ أهم أحد هذا كان. األفراد هؤالء إٌذاء
 .اآلمنة ؼٌر الحقن ممارسات سببه آسٌا فً اإلٌدز

  
 فٌروس مع وبلتجا كمعرقلة بالبشر التجارة مناهضة وتشرٌعات قوانٌن بالجنس العاملٌن مجتمع من المشاركون ذكر .18

 مفهومة تكون وال ركٌك بشكل تكتب ما ؼالبا القوانٌن تلك أن إلى المشاركون أشار. اإلٌدز/ البشري المناعة نقص
 الواقً حٌازة العالم، من أخرى أقالٌم فً الحال هو مثلما. بالبشر بالتجارة بالجنس العمل خلط إلى ٌؤدي مما كاملة،
 .الجنسً أو الجسدي العنؾ أو الحبس أو للضبط تؤدي قد ثم ومن بالجنس، عملال فً الشروع على دلٌبل تعد الذكري

 
 اتفاقٌات بسبب قلقهم عن المشاركون أعرب المنطلق، هذا ومن. القوانٌن من بالعدٌد ٌتأثر العبلج على الحصول .19

 القهقرٌة ساتالفٌرو مضادات صناعة تقٌٌد على محتملة تأثٌرات لها والتً خاص، بشكل األخٌرة الحرة التجارة
 .أٌدٌهم متناول فً بأسعار لمحتاجٌها األدوٌة وصول من الحد ثم ومن الجنٌسة،
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  See Health (Needle and syringes) Regulations 1987, New Zealand and Needle Exchange Programme. 
34

  WHO, Western Pacific Region, Assessment of Compulsory Treatment of People Who Use Drugs in Cambodia, 
China, Malaysia and Viet Nam: An Application of Selected Human Rights Principles, (2009). 
35

  UNDP Asia-Pacific Regional Centre, Report of the Asia Pacific Regional Dialogue of the Global Commission on HIV 
and the Law, (Bangkok: 17 February 2011). 
 

http://www.needle.co.nz/
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 الموظفٌن فساد من مؤسسٌة بثقافة وٌتصؾ مخصصا ٌكون ما ؼالبا القوانٌن إنفاذ أن األسٌوٌون المشاركون ذكر .20

 اإلٌدز،/ البشري المناعة صنق فٌروس مع المتعاٌشون األشخاص ٌتعرض لذلك، كنتٌجة. التعسفٌة السلطة ذوي
 أفرٌقٌا فً المشاركون ذكر وكما. لبلبتزاز ٌتعرضون المخدرات، ومتعاطً بالجنس العاملٌن مثل المهمشة والفبات
 أن إال الضرر من التقلٌل سٌاسات توجد قد فمثبل،. ؼابب أسٌا فً والقوانٌن السٌاسات بٌن فاالتساق الشمالٌة،
 .المخدرات لتعاطً األفراد تقاضً وقد بها واعٌة ؼٌر السلطات

 
 أوروبا

 
 خلفٌة 

 
 نقص فٌروس نقل تجرٌم“ البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن لؤلشخاص العالمٌة الشبكة تقرٌر لخص .21

 كما 36.ونقله له والتعرٌض الفٌروس حالة عن الكشؾ عدم حول أوروبا فً القوانٌن” أوروبا فً البشري المناعة
 المختصة القوانٌن من بداٌة القوانٌن، من واسعا مجاال تستخدم األوروبٌة القانون أنظمة أن وانٌنالق مراجعة كشفت

 عنصر وجود القوانٌن بعض تتطلب. العامة الصحة وقوانٌن الجنابٌة القوانٌن وحتى البشري المناعة نقص بفٌروس
 ٌجرم بٌنما للفٌروس الفعلً االنتقال جرمت القوانٌن وبعض. ٌتطلبها ال اآلخر البعض بٌنما الفٌروس، لنقل النٌة

 السلوك القوانٌن بعض جرمت ذلك، إلى باإلضافة. الفٌروس انتقال لخطورة التعرض مجرد اآلخر البعض
 ؼٌر بشكل طابلته تحت ٌقع ما ؼالبا القوانٌن تلك إنفاذ أن التقرٌر استنتج”. المتعمد السلوك”و” اإلهمال”و” المستهتر“

 .المهمشة والمجموعات المهاجرٌن فبات من الذكور متناسب
 

 المشاركون 
 

 المتحدة المملكة مجموعة. روسٌا فً وواحدة المتحدة، المملكة فً وواحدة أوروبا، فً بؤرتٌن مجموعتٌن عقد تم .22
 من العدٌد عرؾ. اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس مع متعاٌشون معظمهم أفارقة، مهاجرٌن مع عقدت

 وروسٌا ولٌتوانٌا بٌبلروسٌا من أتوا أوروبا شرق مشاركو. كبلجا وأحدهم إعاقة، ذوي كأشخاص مأنفسه المشاركٌن
 كأشخاص أنفسهم آخرون عرؾ كما. المخدرات متعاطً من األؼلب فً وكانوا وأوزبكستان، وأوكرانٌا وتتارستان
 56 و 28 بٌن أعمارهم راوحتت. بالجنس وعاملٌن سابقٌن، ومسجونٌن البشري، المناعة نقص فٌروس مع متعاٌشٌن

 .عاما
 

 تعلٌقات
 

 شرق أوروبا: .23
 
a. الصحة فً كالحق الدستور، ٌضمنها التً الحقوق أن إلى أوروبا لشرق البؤرٌة المجموعة فً المشاركون أشار 

 كما. اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس مع التجاوب فً تقدما تمثل المرض، أساس على التمٌٌز عدم فً والحق
 عدم فً والحق العادلة، المحاكمات فً الحق مثل إنفاذها ٌتم ال ولكن موجودة أخرى حقوق إلى المشاركون أشار

 .نسانٌةاإل المعاملة وفً التعذٌب من الحرٌة فً والحق عاببلتهم، تجرٌم عدم وفً التجرٌم
 

b. فتحدث البشري، عةالمنا نقص بفٌروس الخاصة الرعاٌة تلقً على سلبا تؤثر التً للقوانٌن بالنسبة أما 
 الصحٌة الرعاٌة على الحصول عدم ٌعنً مما بها، التسجٌل ٌتم التً المنطقة فً فقط الخدمات إتاحة عن المشاركون

 عدم تجرٌم أٌضا المشاركون ذكر. ثابت سكن مكان وجود عدم حالة فً أو بها التسجٌل ٌتم لم التً المناطق فً
 بفٌروس الخاص الدعم لتوفٌر كعراقٌل بالجنس، العمل وتجرٌم قله،ون له والتعرٌض الفٌروس، حالة عن الكشؾ
 . البشري المناعة نقص

 
c. بالمواد االسبتدالً والعبلج الضرر من التقلٌل برامج أن على األدلة وجود من بالرؼم أنه المشاركون أبرز كما 

 – بالحقن المخدرات متعاطً طوس البشري المناعة نقص فٌروس من الوقاٌة فً ملموسا تقدما حققت قد األفٌونٌة
 عن المشاركون عبر. للجمٌع متاحة لٌست البرامج تلك أن إال – بالفٌروس جدٌدة إلصابات عرضة األكثر الفبة وهً
 تقلٌص شأنه من ذلك وأن عرضة، األكثر للفبات خاصة والعبلج الوقاٌة نحو الموجه التموٌل محدودٌة تجاه قلقهم
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  Available at http://www.gnpplus.net/criminalisation/index.shtml.  

http://www.gnpplus.net/criminalisation/index.shtml
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 – تعسفٌا أو اعتباطٌا ٌقاس – لحٌازتها مستوى أقل وأن المخدرات قوانٌن المشاركون رذك كما. التجاوب تأثٌر نطاق
 إلى باإلضافة. البشري المناعة نقص فٌروس من الوقاٌة أمام ربٌسٌا عابقا ذلك واعتبروا الجنابٌة، للمقاضاة ٌؤدي قد

 فٌروسً انتشار زٌادة وبالتالً اإلبر ةمشارك زٌادة إلى ٌؤدي معقمة بأخرى الحقن إبر مبادلة منع أن اعتقدوا ذلك،
 .    الكبدي وااللتهاب البشري المناعة نقص

 
d. ظروؾ عن المشاركون تحدث بالمخدرات، المتعلقة التهم مع السجن عقوبة فترات تناسب عدم مناقشة أثناء 

 حالة تدهور وفً ضاألمرا انتشار فً تساهم أنها كٌؾ شارحٌن األدوٌة، وؼٌاب الشدٌد كاالزدحام السٌبة السجون
 .والنفسٌة الجسدٌة المساجٌن

 
 أوروبا الؽربٌة: .24
 
a. كنتٌجة وذلك العمل، أماكن فً خاصة التمٌٌز عدم فً بحقهم معرفتهم عن البؤرٌة المجموعة أعضاء شارك 

 لم ذلك، من الرؼم على  Disability Discrimination Act (DDA).37 اإلعاقة أساس على التمٌٌز عدم لقانون
 سٌتم درجة أي إلى وتساءلوا القانون، هذا خبلل من حقوقهم على الحصول بكٌفٌة تام وضوح على منهم لكثٌرا ٌكن

 المدنً المجتمع مجموعات بها تقوم التً بالحمبلت دراٌة على المشاركون كان. تطبٌقه عن المسؤولٌن وعن إنفاذه،
 وسط المرتفعة البطالة أن إال. الممارسة محل لاألعما أصحاب ٌضعه أن أجل ومن القانون بهذا االلتزام أجل من

 المشاركٌن جعلت قد منهم، البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن عدد وازدٌاد األفارقة، المهارجرٌن
 الفٌروس حالة كشؾ من تخوفهم عن المشاركون عبر كما.  ظروفهم على القانون هذا تطبٌق كٌفٌة عن ٌتساءلون

 .لوصمهم ٌؤدي قد ذلك ألن العمل مكان فً لدٌهم
 
b. فهمهم أن كما. القهقرٌة الفٌروسات بمضادات العبلج على الحصول فً حقهم حٌال قلقٌن المشاركون كان 

 أٌضا ذكروا. اإلعبلمٌة المصادر من أو االجتماعٌة شبكاتهم من ٌستقونها التً المعلومات على باألساس مبنً للقانون
 بالصحة المتعلقة باالتهامات تلقً والتً األخرى اإلعبلمٌة القنوات وفً لجرابدا فً المؽلوطة الربٌسٌة العناوٌن
 تحدث.  البشري المناعة نقص بفٌروس خاص بشكل أو عام بشكل سواء المتحدة، بالمملكة العبلجٌة والسٌاحة

 السٌاسات ىعل سلبً أثر لها كان وأنه العام، الرأي على أثرت قد الكاذبة االدعاءات تلك أن عن المهاجرون
/ البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشون اعتقد كما 38.والرعاٌة العبلج فً بالحق ٌتعلق فٌما خاصة الحكومٌة

 على 39.قٌدالحٌاة على لبقابهم الضرورٌٌن والرعاٌة العبلج فً الحق من لحرمانهم تؤدي قد التؽٌرات تلك أن اإلٌدز
 قدر على ٌكونوا لم المشاركٌن أن إال القضٌة تلك نحو والتوعوٌة اسٌةالسٌ الجهود من كبٌر قدر توجٌه من الرؼم
 من الرفض من لخوفهم وذلك ٌحتاجونها، التً الخدمات على الحصول كٌفٌة بخصوص الفهم أو الوعً من كاؾ

 .االجتماعٌة الخدمات مقدمً ومن مجتمعاتهم
 
 
c. ،الستهتارهم”  مقاضاتهم تم أفارقة رجال عن نةالمعل الحاالت من بعدد علم على المشاركٌن معظم كان وأخٌرا ”

 من تخوفوا المشاركٌن أن إال القضاٌا عدد  انخفاض من الرؼم على.  البشري المناعة نقص فٌروس نقل فً وتسببهم
 علٌه القبض تم إذ خبرته عن المشاركٌن أحد حكى. أحد مع الجنس مارسوا إذا ما حالة فً علٌهم والقبض استهدافهم
 من شدٌدة لمضاٌقات تعرض لقد 40.لشرٌكته/لشرٌكه للفٌروس بنقله” جسٌم جسدي أذى“ إلحداثه بهواستجوا
 تلك كانت. بالػ وعاطفً نفسً ألذى عرضه مما التحقٌقات، بسبب األصدقاء من والعدٌد وظٌفته فقد كما الشرطة،
 . هخبرت رواٌة من فٌها ٌتمكن التً األولً المرة هً البؤرٌة المجموعة

 

                                                        
37
التمٌٌز ضد األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري  Disability Discrimination Act (DDA)منع قانون عدم التمٌٌز على أساس اإلعاقة  2005فً عام  

مسوؼات التعٌٌن أو ظروؾ العمل  من واقع التشخٌص. ٌعنً هذا أن األشخاص المتعاٌشٌن مع الفٌروس ال ٌمكن مضاٌقاتهم أو التحرش بهم أو التمٌٌز ضدهم فً التوظٌؾ سواء فً
   و أٌة مزاٌا أخرى، أو عن طرٌق الطرد التعسفً أو معاملة أدنى من باقً العاملٌن.  أو فرص التدرج الوظٌفً أو النقل أو التدرٌب أ

38
 National AIDS Trust, The myth of health Tourism, (2008). 

39
 Panos London/African HIV Policy Network, Start the Press: How African Communities in the UK Can Work with the Media to 

Confront HIV Stigma, (October 2007). 
40

 For a discussion on its use see Dodds, et al. “Grievous Harm? Use of the Offences Against the Person Act 1861 for sexual 
transmission of HIV,” Briefing Paper, (October 2005).  

http://www.nat.org.uk/Media%20library/Files/PDF%20documents/Myth-of-HIV-Health-Tourism-Oct-2008.pdf
http://www.mediosysida.org/download/Start_the_Press_Research_Report.pdf
http://www.mediosysida.org/download/Start_the_Press_Research_Report.pdf
http://www.sigmaresearch.org.uk/files/report2005b.pdf
http://www.sigmaresearch.org.uk/files/report2005b.pdf
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 الكارٌبً البحر ومنطقة الالتٌنٌة رٌكاأم
 

 خلفٌة
 

 استخدامها وفً البشري المناعة نقص لفٌروس تناولها فً الكارٌبً البحر ومنطقة البلتٌنٌة بأمرٌكا الدول تختلؾ .25
 .البلتٌنٌة أمرٌكا و الكارٌبً البحر منطقة من كل فً بالفٌروس مختصة قوانٌن هناك. للقانون

 
 

 تعمل حٌث االجتماعً، للتضامن كنموذج بالذكر جدٌرة أنها إال البؤرٌة المجموعات من أي موضع البرازٌل تكن لم .26
 مع تعاملت خاص بشكل البرازٌل. البشري المناعة نقص فٌروس مع للتجاوب شراكة فً المدنً المجتمع مع الدولة

 أساس على الجنابً، القضاء نظام توجه ولٌس العامة الصحة توجه  متبنٌة المخدرات بمتعاطً المتعلقة سٌاساتها
 االعتراؾ. وأوروجواي األرجنتٌن من كل فً مشابه اتجاه أٌضا هناك 41.الدستور ٌكفله الذي الصحة فً الحق
 معظم فً تحقٌقه أجل من الدولة على التزاما ٌخلق للدولة، وكمسؤولٌة المواطنٌن لكل أصٌل كحق الصحة فً بالحق
 .الكارٌبً رالبح ومنطقة البلتٌنٌة أمرٌكا دول

 
 ، 1997 عام منذ اإلقلٌم هذا فً موجودة العبلج على الحصول أجل من التقاضً وإجراءات القانونٌة اإلجراءات .27

 مع متعاٌشٌن أشخاصا هناك أن المشاركون ذكر. اإلقلٌم دول معظم فً العبلج على الحصول ٌتم لذلك وكنتٌجة
 ببرامج علم على ٌكونوا ولم النشطاء مجموعات فً أعضاء ٌكونوا لم ممن اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس

 . محدودة البرامج تلك حول الدولة توفرها التً المعلومات ألن وذلك القانونٌة، المساعدات
 

 المشاركون 
 

 اإلكوادور فً عقدها تم مجموعات ثبلث. الكارٌبً البحر ومنطقة البلتٌنٌة أمرٌكا فً بؤرٌة مجموعات تسع عقد تم .28
 واألشخاص الجنسانٌة، للهوٌة المؽاٌرٌن األشخاص رجال، مع الجنس ٌمارسون الذٌن الرجال: على وركزت

 متعاٌشات نساء وشملت وتشٌلً لؤلرجنتٌن مجموعة عقدت كما. اإلٌدز/البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن
 مع المتعاٌشٌن األشخاص على جاماٌكا فً مجموعات خمس وركزت. اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس مع

 واألشخاص بالجنس، والعاملٌن ،(أنفسهم عرفوا كما) المخدرات ومتعاطً اإلٌدز،/ البشري المناعة نقص فٌروس
 60 و 22 بٌن األعمار تراوحت. الجنس وثنابًٌ المثلٌات، والنساء المثلٌٌن، والرجال الجنسانٌة، للهوٌة المؽاٌرٌن

 . عام
 

 تعلٌقات
 

  على وتشٌلً األرجنتٌن من اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشات النساء بٌن المناقشة ركزت .29
 فٌروس حالة عن الكشؾ عدم بتجرٌم الخاصة بالقوانٌن دراٌة على المشاركات تكن لم. واإلنجابٌة الجنسٌة حقوقهن
 أبرز. واإلنجابٌة الجنسٌة الحقوق نٌنبقوا معرفة على ٌكن لم لم كما نقله، أو له التعرٌض أو البشري المناعة نقص
 فً أنه ذكرن كما لعاببلتهن، ٌخططن أن فً والحق اإلنجابٌة، حقوقهن لها تتعرض التً االنتهاكات النساء هؤالء
 أطفال، لهن ٌكن أن من أو الجنسً النشاط من ُتمنع  الفٌروس مع المتعاٌشات النساء مازالت المناطق بعض

 الحصول فً الحق لهن لٌس الفٌروس مع المتعاٌشات النساء أن المجموعة تلك أوضحت. القسري للتعقٌم وٌتعرضن
 ذلك انتهك إذا ما حالة فً شكوى تقدٌم كٌفٌة عن معلومات لدٌهن ولٌس واإلنجابٌة، الجنسٌة الصحة خدمات على
 .الحق
 
 تقدمها التً الشحٌحة معلوماتال. عام بشكل واإلنجابٌة الجنسٌة النساء بحقوق الكافً االهتمام هو نفتقده ما

 أمرٌكا من مشارك -. ٌنقص أن من بدال ازدٌاد فً ٌنمو التمٌٌز أن لدرجة الزمن علٌها عفا قد الطبٌة الخدمات
 البلتٌنٌة

 
 األشخاص لحقوق كضمان الدستور إلى اإلكوادور فً عقدت التً البؤرٌة مجموعات الثبلث فً المستجٌبون أشار .30

 مؤثر ؼٌر أنه إال عام بشكل قوٌا القانونً اإلطار اعتبروا كما. اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن

                                                        
41

 See Berkman, et al., “A critical analysis of the Brazilian response to HIV/AIDS: lessons learned for controlling and mitigating 
the epidemic in developing countries,” American Journal of Public Health 95/7 (2005): 1162-72. 
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 عام صدر – اإلٌدز/ البشري المناعة نقص بفٌروس خاص قانون وجود من الرؼم على. الفردي السلوك تؽٌٌر فً
 قوٌة أحكام على القانون هذا ٌحتوي. اآلن حتى مفعل ؼٌر إنه إال – 2008-2006 أعوام به العمل أعٌد ثم 2000

 تول لم الدولة أن المستجٌبون شرح. والدابمة الشاملة الرعاٌة على وكالحصول والتمٌٌز، الوصم من كالحماٌة
 القانون، لتطبٌق التشؽٌلٌة التوجٌهٌة المبادئ لتطوٌر أو اإلٌدز،/ البشري المناعة نقص فٌروس مع للتجاوب األولوٌة
 .قطف الورق على بقً ولذلك

 
 التً هً البشري المناعة نقص بفٌروس المتعلقة التشرٌعات لٌست الكارٌبً، البحر منطقة خاصة أخرى، دول فً .31

 اتفق. للسلوكٌات المجرمة القوانٌن لكنها الفٌروس، المتعلقة الخدمات على عرضة األكثر الفبات حصول بٌن تقؾ
 الجنسٌة، والثنابً المثلٌات والنساء المثلٌٌن والرجال نٌةالجنسا للهوٌة المؽاٌرٌن األشخاص مجتمعات من المشاركون

/ اللواطٌة“ ضد قوانٌن البعض دعاها. إلؽاؤها ٌتم أن ٌجب المثلً الجنسً السلوك تجرٌم قوانٌن أن على اتفقوا
 وجود مع نفسه، القانون محتوى معرفة ؼٌاب عكس مما الجنسٌة، المثلٌة ضد قوانٌن آخرون دعاها كما ،”الشذود
 إحباطهم عن والمثلٌٌن الجنسانٌة الهوٌة مؽاٌري من المجموعة مشاركو عبر. تفسٌره وبسوء القانون بتأثٌرات وعً

 : بكلماتهم
 

. اإلطبلق على لنا حقوق ال وأننا األصل من موجودٌن نكون أن ٌجب ال مثلٌٌن كرجال أننا الشرطة رجال ٌخبرنا
 .ابمساعدتن أو بسماعنا حتى أحد ٌهتم ال فلذلك

 
 الطبٌة للعٌادات للذهاب باألمان إحساسهم من ستزٌد الجنسٌة المثلٌة  قوانٌن إلؽاء أن المجموعات كل شعرت .32

 . الخدمات على وللحصول
 

 .الدورٌة الكشوؾ إلجراء الذهاب من نخاؾ لن
 

 أمرٌكا الشمالٌة
 

 خلفٌة 
 

 الكشؾ عدم على تعاقب التً الجنابٌة للقوانٌن متزاٌد تطبٌق فً األمرٌكٌة المتحدة والوالٌات كندا أن المعروؾ من .33
 االعتداء قوانٌن تستخدم معروفة دعوى 130  بها كندا. ونقله له والتعرٌض البشري، المناعة نقص فٌروس حالة عن
 اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس شبكة بحسب وذلك ،2011 أؼسطس من بداٌة الجنسً واالعتداء العام

 لؤلشخاص العالمٌة للشبكة العالمً المسح  بحسب.  Canadian HIV/AIDS Legal Network الكندٌة القانونٌة
 تقاضً دولة أول هً كندا“ فإن ، GNP+ Global Scan اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن

 الفٌروس لنقل تٌجةن القتل بتهمة شخصا تحاكم التً الدول وأولى( 2005 عام فً) للجنٌن األم من الفٌروس انتقال
 على هناك األمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات وفً 42(". 2008)عام  ذلك عن الكشؾ دون الجنسً االتصال طرٌق عن
 والٌة 39 فً ونقله، له والتعرٌض البشري، المناعة نقص بفٌروس اإلصابة حالة عن الكشؾ لعدم اتهاما 350 األقل
 كلٌهما أو العام الجنابً القانون أو البشري المناعة نقص بفٌروس ةخاص جنابٌة شرابع باستخدام األقل،وذلك على
 أو البصق أو( له التعرض احتمالٌة فقط أي الفٌروس نقل بدون) الكشؾ عدم تهم فأحكام للعقوبات، بالنسبة أما 43.معا

 .44  عاما 30 و 10 بٌن ما تتراوح وقد شدٌدة، تكون ما ؼالبا العض
 
 نقل ؼٌاب فً حتى الحٌاة، مدى جنسٌٌن كجناة المتهمٌن تسجٌل ٌتم وكندا، األمرٌكٌة ةالمتحد الوالٌات من كل فً  .34

 .لنقله النٌة أو الفٌروس
 

  المشاركون
 

 عبر واثنتان األمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات فً وأربعة كندا فً ثبلثة: الشمالٌة أمرٌكا فً بؤرٌة مجموعات تسع عقد تم .35
 نساء مع عقدها تم األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً مجموعات ثبلث, ٌٌنوكند أمرٌكٌٌن مشاركٌن مع الهاتؾ

                                                        
42
 لمناعة البشري/ اإلٌدزالشبكة العالمٌة لؤلشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص ا 
) Global Criminalisation Scan, (April 2010 Canadale living with HIV/AIDS (GNP+)The Global Network of Peop 
43
 الٌات المتحدة األمرٌكٌةانظر كونجرس الو 

US Congress, REPEAL HIV Discrimination Act H.R. 3053 
44
 ,Criminal HIV TransmissionEdwin Bernard  انظر مدونة إدوٌن برنارد عن نقل فٌروس نقص المناعة البشري الجنابً، باإلضافة إلى مشروع العدالة اإلٌجابٌة  

 Positive Justice Projectand the   

http://www.gnpplus.net/criminalisation/index.php?option=com_content&task=view&id=378&Itemid=45
http://criminalhivtransmission.blogspot.com/
http://www.hivlawandpolicy.org/public/initiatives/positivejusticeproject
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 كما. األفرٌقً األصل ذوات األمرٌكٌات النساء من أؼلبٌة وشملت البشري المناعة نقص فٌروس مع متعاٌشات
 الذٌن والرجال مثلٌٌن رجال مع وأخرى وحكومٌة، مجتمعٌة منظمات من الخدمات مقدمً مع مجموعة عقدت
 األشخاص مع وواحدة ،(البشري المناعة نقص فٌروس مع متعاٌشٌن كانوا معظمهم) رجال مع الجنس سونٌمار

 وأشخاص المخدرات متعاطً شملت الفٌروس مع المتعاٌشٌن األشخاص مع ومجموعتٌن الجنسانٌة، للهوٌة المؽاٌرٌن
 عاما.  75 إلى 23 بٌن ما األعمار تراوحت 45."الروح مزدوج" ورجل السن كبار ومن  اإلعاقة ذوي من

 
 تعلٌقات

 
 باختبلؾ اختلفت والتً بالقوانٌن، للمعرفة متعددة مستوٌات اإلقلٌم فً البؤرٌة المجموعات فً المشاركون أظهر .36

 العاصمة واشنطن منطقة من المشاركون أظهر المثال، سبٌل فعلى. دولة كل داخل المناطق باختبلؾ وأٌضا الدول
 فٌروس اختبارات بخصوص الوالٌة وقوانٌن المحلٌة بالقوانٌن واسعا اطبلعا معرفة ٌكٌةاألمر المتحدة بالوالٌات

 والقوانٌن الهجرة بقوانٌن كافٌة دراٌة على كندا فً مناطق عدة فً المشاركون ٌكن لم بٌنما البشري، المناعة نقص
 علم على الكندٌٌن المشاركٌن بعض نكا. الصدد هذا فً لدعمهم المتاحة بالموارد وال بالفٌروس، المتعلقة الجنابٌة

 أثار "شدٌدة خطورة" لحدوث القانونً الوضوح عدم ولكن بالفٌروس، اإلصابة حالة عن للكشؾ القانونٌة بالمسؤولٌة
 أٌضا هناك كان.  اإلصابة حاالت عن الكشؾ بعدم المتعلقة الدعاوى حاالت فً الربٌسً العامل هو هذا ألن قلقهم
 حاالت فً والمزاٌا كالمساعدات األخرى القانونٌة األمور على بالفٌروس اإلصابة حالة ٌرتأث بكٌفٌة وعً عدم

 .       االجتماعً الدعم برامج على والحصول الصحً، والتأمٌن واإلعاقة، والهجرة،  البطالة
 

 Americans  عاقةاإل ذوي األشخاص قانون مثل الحماٌة بقوانٌن علم على األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات مشاركو كان .37

with Disabilities Act،  الصحً التأمٌن وقانون Health Insurance Portability and Accountability 

Act (HIPAA) privacy rule ،  اإلٌدز مع المتعاٌشٌن األشخاص تسكٌن وفرص Housing Opportunities 

for persons with AIDS، دابما إنفاذها ٌتم القوانٌن تلك بأن ٌشعروا لم ولكنهم . 
 

. ببعض بعضها والسٌاسات القوانٌن عبلقة وحول القوانٌن إنفاذ كٌفٌة حول معرفٌة فجوة هناك أن كندا مشاركو رأى .38
 عدم حالة فً تطبٌقها ٌمكن التً والتهم الجنابٌة القوانٌن ما بكندا والسود األفارقة المهاجرٌن لمجتمعات ٌتضح لم

 التؽٌٌرات. الدولة لدخول الهجرة سٌاسات على الفٌروس حالة تؤثر وكٌؾ فٌروس،بال اإلصابة حالة عن الكشؾ
 بعملٌة ٌتعلق فٌما خاصة ، Immigration and Refugee Protection Act واللجوء الهجرة لقانون الحدٌثة
 الفجوة من كجزء مناقشتها تمت أٌضا ، Refugee Determination Process اللجوء وضعٌة تحدٌد
 دعم شأنه من والذي البشري، المناعة نقص بفٌروس اإلصابة حالة عن جزءا ٌشمل القانون ذلك إصبلحات.ٌةالمعرف
 مؤثرا ٌكون وقد تماما مفهوم ؼٌر والبلجبٌن المهاجرٌن على التأثٌر ذلك. إنسانٌة ألسباب كندا فً البقاء دعوى
 46. كبٌرة بدرجة

 
 نقص فٌروس حالة عن الكشؾ عدم بخصوص الباطلة االتهامات زاءإ قلقهم عن الشمالٌة أمرٌكا فً المشاركون عبر .39

 ألنه وذلك سابق، شرٌك من لبلنتقام تستخدم قد الحالة عن الكشؾ بعدم المتعلقة القوانٌن وأن خاصة البشري، المناعة
 فً الحق من كل شكل. للفٌروس بالنسبة الحالة السلبً الشرٌك تصدٌق إلى تمٌل المحاكم فإن المشاركون شعر كما

 فً والتحفظ الثقة عدم أبرز مما للقلق، ربٌسٌة مصادر والمعلومات الحالة سرٌة بخصوص والمخاوؾ الخصوصٌة
 تحدٌات ناقشت كما األحاسٌس، تلك الخدمات لمقدمً البؤرٌة المجموعة رددت. الصحٌة الرعاٌة نظام مع التعامل
 والكشؾ والخصوصٌة للسرٌة بالنسبة الشخصٌة السلوكٌات الختٌارات والدقٌقة الواضحة القانونٌة النصٌحة تقدٌم
 من العدٌد فً األسماء ذكر على المبنً  التقارٌر نظام أٌضا. المحتملٌن الجنسٌٌن للشركاء الفٌروس حالة عن

 . االختبار إجراء على مشجع ؼٌر ٌبدو كما السرٌة، موضوع حول القلق ٌسبب األمرٌكٌة الوالٌات
  

 بعض فً القانون إنفاذ لجهات البشري المناعة نقص لفٌروس اإلٌجابٌة النتٌجة ذوي ألشخاصا سجبلت تقدٌم ٌتم .40
 التً بالعناوٌن لقوابم المحلٌة الصحة وحدات من المطافا شرطة استبلم عن تقارٌر هناك أن كما األمرٌكٌة، الوالٌات

 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً ركونالمشا أشار كما 47.فٌها ٌسكنون الفٌروس مع المتعاٌشٌن األشخاص أن ٌعتقد
 دولة فً. الحٌاة على والتأمٌن الصحً التأمٌن إلى الوصول دون اإلٌجابٌة الفٌروس حالة تحول قد متكرر، بشكل
 مخاطرة بالفٌروس اإلصابة حالة عن الكشؾ ٌعتبر األحوال، أؼلب فً العمل صاحب ٌوفره الصحً التأمٌن حٌث

                                                        
45
 تعبٌر ٌستخدم لوصؾ األشخاص المزدوجً الجنس أو النوع االجتماعً فً ثقافة قبابل أمرٌكا الشمالٌة )المترجم(  
46
 Canadian HIV/AIDS Legal Networkانظر شبكة فٌروس نقص المناعة البشري/ اإلٌدز القانونٌة الكندٌة  

 Canada’s Immigration Policy as it Affects People Living with HIV) 2011(April   
47
 GNP+ North America, Sean Strub (October 2011) مراسلة بالبرٌد االلكترونً مع  
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 أشار. مرتفعة الصحٌة الرعاٌة تكلفة وأن خاصة الصحٌة، الرعاٌة مزاٌا من حرمان أو ٌٌزتم من ٌسببه قد لما كبٌرة
 AIDS Drug Assistance Program اإلٌدز ألدوٌة المساعدة برنامج على ٌعتمدون الذٌن المشاركون

(ADAP)، شخاصلؤل طبٌة تذكرة بموجب تصرؾ التً اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس أدوٌة ٌوفر والذي 
 على صولحبال الخاصة االنتظار قوابم طول إلى أشاروا كافٌة، تأمٌنٌة تؽطٌة لدٌهم لٌس الذٌن أو علٌهم نالمؤم   ؼٌر
 .     عبلجال

 
  خاصةو) خاص بشكل بالجنس العاملٌن على تؤثر التً الجنابٌة القوانٌن أٌضا الشمالٌة أمرٌكا من المشاركون ناقش .41

 والنساء المخدرات ومتعاطً ،(الوصم من الكثٌر من ٌعانون والذٌن بالجنس العاملٌن من الجنسانٌة للهوٌة المؽاٌرٌن
 فٌروس مع المتعاٌشٌن هؤالء ضد الجرابم/التهم تعقٌد شأنها من بالجنس العاملٌن ضد الحالٌة القوانٌن(. األمهات)

 الوالٌات بعض وفً السجون، خلدا إجبارٌا ٌتم البشري المناعة نقص فٌروس اختبار. منهم البشري المناعة نقص
 . الفٌروس الختبار ةٌجابٌاإل نتٌجتهم تثبت الذٌن بالجنس للعاملٌن أطول لفترة بالسجن العقوبة تشدٌد ٌتم

 
 الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا

 
 خلفٌة

 
 عدا العربٌة الدول جمٌع. الجنسانٌة األقلٌات ضد كبٌر بشكل قمعٌة قوانٌن أفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق بدول توجد .42

 باإلعدام المثلٌة الجنسٌة على تعاقب التً دول السبع ضمن ومن المثلٌة، الجنسٌة الممارسات ٌجرم قانون بها واحدة
 .  األوسط الشرق فً نصفها من أكثر ٌوجد العالم حول

 
 المشاركون

 
 ومن رجال مع الجنس سونٌمار رجال مع المؽرب فً: أفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق فً بؤرتٌن مجموعتٌن عقد تم .34

 من معظمهم الخدمات، مقدمً ممثلً من أفراد مع الٌمن وفً الجنسانٌة، للهوٌة مؽاٌرٌن كشبٌبة أنفسهم عرفوا
 معظم كان كما عاما،  46 و 19 بٌن األعمار تراوحت. اإلٌدز/ البشري المناعة نقص فٌروس مع المتعاٌشٌن
 معلومات تشمل ألنها البؤرٌة المجموعة مناقشات على قاصرة ٌستل المقدمة المعلومات. الذكور من المشاركٌن

 وتدور المؽرب فً المخدرات متعاطً من المبات على المدنً المجتمع أجراها عبلقة ذات حدٌثة دراسة من مستقاة
 . القوانٌن إنفاذ مع التفاعبلت حول

 
 تعلٌقات

 
 علم على كانوا أنهم إال الدولٌة بالقوانٌن محدودة معرفة ذوي أفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق من المشاركون بدا .44

 بالقوانٌن دراٌة على المستجٌبون كان المؽرب، فً. الحال بطبٌعة سلبً بشكل مجتمعاتهم، فً المحلٌة بالتشرٌعات
 الجنسٌة الممارسات تجرم قوانٌن بها دولة فهناك اإلقلٌم، فً أخرى دول فً أما. الجنسٌة المثلٌة بمناهضة الخاصة
 قوانٌن استخدام ٌتم خاصة، بقوانٌن المثلٌة الجنسٌة تجرم ال التً الدول فً. الجنابً القانون تحت ونتدرج المثلٌة
 .  الجنسٌة المثلٌة سلوكٌات لمقاضاة الشرٌعة تطبٌق أو العامة اآلداب

 
 وأماكن الصحٌة الرعاٌة أماكن فً الدعم وجود وعدم القانون إنفاذ موظفً مع اإلشكالٌات المشاركٌن من العدٌد ذكر .45

 خلق فً تتسبب والتً القمعٌة القانونٌة البٌبة عن المشاركون أبلػ المخدرات، متعاطً حالة فً. القانونٌة اإلجراءات
 معدالت ألن بالموضوع وثٌقة عبلقة ذات قضٌة وهً الرعاٌة، وخدمات االجتماعٌة الخدمات فً ثقة عدم من جو

 .  المخدرات متعاطً بٌن ازدٌاد فً شريالب المناعة نقص فٌروس انتشار
 

 مع المتعاٌشٌن األشخاص ضد التمٌٌز ضد حدٌثا سنه تم الذي القانون عن إٌجابً بشكل الٌمن فً المشاركون تحدث .46
 التً الٌمن بسٌاسة أشادوا وبٌنما 48.تطبٌقه ضمان من بٌنة على ٌكونوا لم أنهم إال البشري، المناعة نقص فٌروس
 تتطلب الزالت التً الشركات ذكروا المشاركٌن من العدٌد أن إال الفٌروس اختبار إلجراء الحاجة ونبد بالعمل تسمح
 مثل الخارج، فً للعمل االختبار إلجراء الحاجة من قلقها عن المجموعة عبرت. للتوظٌؾ كشرط االختبار إجراء
 . التوظٌؾ وأثناء قبل إجباري االختبار حٌث السعودٌة العربٌة المملكة

 

                                                        
48
 .2009والذي تم سنه عام  30قانون  

 



UNAIDS/PCB(29)/11.18 

32  / 32   صفحة

 أحٌانا اإلنسان لحقوق الدولٌة فاالتفاقٌات. والسٌاسات القوانٌن بٌن النتاقضات إلى اإلقلٌم هذا فً المشاركون أشار .47
 .    المجتمع من الفبات بعض عن نفسها الحقوق تلك تمنع قد والتً الوطنٌة التشرٌعات مع تتعارض

 
 االجتماعٌة األعراؾ أن المشاركون شعر. اإلقلٌم ذاه فً المثلٌة الجنسٌة على األخبلقً الحكم عن مطول نقاش دار .48

 األشخاص من الخوؾ: مزدوجة عقوبة تفرض أنها كما. القانون عن تؽٌٌرها فً أصعب الجنسانً التنوع تمنع التً
 . القانونٌة العقوبات إلى باإلضافة المحٌطٌن

 
 فً العبلج ورفض االعتقال شملت وقد فقط، النسابٌة"“ الخارجٌة الهٌبة على مبنٌة للتمٌٌز حاالت المستجٌبون ذكر .49

 . المستشفٌات
 

 ختام
 

 إلٌهم، بالنسبة واضحا ٌكن لم القوانٌن تفسٌر أن األقالٌم جمٌع من المشاركون ذكر المختلفة، الخبرات من بالرؼم .50
 النظام على القابمٌن األشخاص ونزاهة ودوافع ومعتقدات وتحٌزات بمعرفة للتأثر قاببل ٌظل إنفاذها فإن وبالتالً
 األصوات كررت وكما. القضاة أو السجون ضباط أو قانونٌٌن مدعٌن أو القانون إنفاذ ضباط كانوا سواء القانونً،
 المناعة نقص فٌروس من الوقاٌة إلى الوصول لتحسٌن أساسٌة القانونٌة البٌبة فإن التشاروات هذه فً المختلفة
 .    والدعم والرعاٌة والعبلج البشري


