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شكر وتقدٌر 

د المنظمات وؾالتابع ل "االتصاالت فرٌق"بها  قامتم إعداد هذا التقرٌر استناداً إلى سلسلة من المشاورات 
وقاد مجموعة العمل كل من . لدى مجلس برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدزؼٌر الحكومٌة 

كما أن . إٌفان كولٌنز وراثً راماناثان، وأشرفا على إصدار التقرٌر: ى المنظمات ؼٌر الحكومٌةمندوب
را فٌما ٌختص بنص المسح سارا سٌمون أشرفت على كامل المشروع وكتابته بدعم من ناتالً سنٌو

المنظمات ؼٌر الحكومٌة قاموا باجراء المقابالت االقلٌمٌة  مندوبًوكذلك فإن . وجمع البٌانات وتحرٌرها
طرٌق إجراء أعضاء المجتمع المدنً عن من مئات القوٌة من الفعل الردود إن . ومجموعات التركٌز

جمٌع نود شكر . ممكناً  هذا التقرٌر إصدار تجعلمقابالت، ومجموعات التركٌز مشاورات إلكترونٌة، و
وكذلك المساهمٌن فً مجموعة التركٌز  ،مقابلتهم تالذٌن ساهموا، وخصوصاً األشخاص الذٌن تم

  .جمع المزٌد من المعلوماتب سمح لناللمشاركة بوقتهم، مّما 
 

ا كاسوٌل فً وضع قرار باالعتراؾ الخاص لبٌانات لورٌل سبراغ، وجولٌان هوز، وجورجٌنهنا اإل نودّ 
لمتابعة العمل ونحن مدٌنون لروبٌرت كار، ورٌشار باركر، ودٌفاكً نمبٌار، ولورا موري . اسئلة المسح

كما أننا نقدر عمل لٌزا نورمان . بكامله وإضافة بٌانات ذات قٌمة على تصمٌم المسح ومسودة المشروع
ونود شكر . شات األولٌة المتعلقة بالبٌاناتلمناقسام أفرت بخصوص اكذلك و فً تحلٌل البٌانات االقلٌمٌة

سناء فلبمان التً أعطت معلومات إضافٌة عن منطقة الشرق األوسط، مما ساهم فً تمثٌل المنطقة بشكل 
رٌتارولً، وسوزان تمبرلٌك، والشبكة العالمٌة لألشخاص -كما أننا ممتنون لتعلٌقات لٌنا نٌكانن. أفضل

، AmFARوالمإسسة األمٌركٌة ألبحاث اإلٌدز ، +GNPة البشري المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناع
ومإسسة األبحاث حول اإلٌدز، والمنتدى العالمً للرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال وفٌروس 

كما نشكر دانٌال تاونسند الذي .  الذٌن ساهموا فً تعزٌز هذا العمل MSMGFنقص المناعة البشري 
. ي شمال أمٌركاساعد فً اجراء المقابالت ؾ

 
لم ٌكن باالمكان جمع المعلومات وتحلٌلها وكتابتها بدون دعم المترجمٌن الذي نفذوا العمل بكلفة قلٌلة 

نود شكر المندوبٌن السابقٌن جلنارا كورمانوفا، وبافٌل أكسٌنوؾ . الهتمامهم الخاص بهذا الموضوع
وانػ، وأنطونٌو ؼارٌتا، وأوسوالدو أدولفو وكذلك لٌكسوان . ذان تطوعا للمساعدة بترجمة التعلٌقاتلال

 رادا لوندونٌو، وجودت توراتالٌؾ، ومٌشال دانو، وجٌمس كامو، ورٌتا وهاب، وثانٌد بونرٌدرثاٌكل،
األمر الحٌوي لضمان مشاركة وتواصل المجتمع المدنً على أوسع : وثاو زٌن آي لعملهم على الترجمة

. نطاق
 
 

لمجلس التنسٌقً للبرنامج ا –وفد المنظمات ؼٌر الحكومٌة 
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الموجز التنفٌذي 

تقرٌر السنوي لهذا العام مبنً على أساس تقرٌر المنظمات ؼٌر الحكومٌة الخاص بالسنة الإن 
، والذي اعترؾ أن الوصمة والتمٌٌز ٌشكالن الحاجز األكثر انتشاراً للحصول الشامل على المنصرمة
تجابة لفٌروس نقص عدم التمٌٌز فً االس الىألعمال جدول ا ٌشٌر فًتقرٌر هذا العام إن . العالج

 الحصولودعم وجمع البٌانات عن الموارد المستهدفة وضمان  لتحدٌدالحاجة  دٌحدّ المناعة البشري، و
  .واألشخاص األكثر ضرراً  مع فٌروس نقص المناعة البشري المتعاٌشٌنلألشخاص  الشامل

 
إجراء مسح  تشملالمجتمع المدنً، والتً  فًفة  ّ مكث التقرٌر على أساس إجراء مشاوراتتحضٌر  تمّ 

مقابلة فردٌة ومجموعات تركٌز،  50ألكثر من ألؾ مستجٌب وأكثر من  على اإلنترنت بعشر لؽات
وكذلك خبرة المندوبٌن ضمن شبكاتهم ومجتمعاتهم الخاصة؛ ومراجعة حدٌثة للنص المتعلق بالوصمة 

. الرئٌسٌةمجموعات السكانٌة لمناطق ومّثلوا كل الالمستجٌبون كانوا من جمٌع ا. والتمٌٌز
 

من المستجٌبٌن % 63وقد اختبر . إن المستجٌبٌن للمشاورات اختبروا درجة عالٌة من الوصمة والتمٌٌز
اختبر % 50مواقؾ أو سلوكٌات سلبٌة بسبب عٌشهم مع فٌروس نقص المناعة البشري، وأكثر من 

. خاص مهمشٌنمواقؾ وسلوكٌات سلبٌة بسبب ربطهم بؤش
 

لى عصول حاو التمٌٌز عند ال/و وصمةال الختبارات تعرضوا عدد المستجٌبٌنمن   %60و  56بٌن 
كما أنه بٌن . الدعموخدمات الوقاٌة، وخدمات الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة، والعالج، وخدمات الرعاٌة 

 و لم ٌتم حصولهمأعلى هذه الخدمات صول د المستجٌبٌن شعروا بالخوؾ من الحمن عد% 41و  35
من % 62تفسٌر خوفهم أو عدم حصولهم على هذه الخدمات، أتت نسبة عن عند سإالهم . علٌها

انتماإهم لمجموعة والسبب الثانً األكثر شٌوعاً كان . االجابات متعلقة بعدم ضمان السرٌة بذلك األمر
عاملٌن فً مجال الرعاٌة كان بسبب موقؾ ال (من المستجٌبٌن% 50أكثر من )والسبب الثالث . مهّمشة
. الصحٌة

 
 فٌروس نقص المناعة البشريعدوى انتقال طرق تجرٌم السلوك، وحول  اهتمام المستجٌبٌن وقد انصبّ 

لى الخدمات، وزٌادة تهمٌش وتقوٌض االستجابة عصول حدون ال هذه األمور حالت. عنهوعدم الكشؾ 
على علم بالخدمات أو  المستجٌبٌنؼالبٌة كان  .واإلٌدز مومٌة لفٌروس نقص المناعة البشريالصحٌة الع

وعلى الرؼم من ذلك، فإن ؼالبٌة المستجٌبٌن الذٌن كانوا على إطالع بهذه القوانٌن قالوا . قوانٌن الحماٌة
. أنه ال ٌتم استخدامها بشكل فعال

 
من % 45المعنً باإلٌدز، أكثر من  المشترك عمل برنامج األمم المتحدة حولد وعند السإال المحدّ 

من أفرٌقٌا  المستجٌبٌن أؼلب وأشار. نٌة والدعم المالًالمساعدة التقالمستجٌبٌن قالوا أنهم على علم ب
األمم  برنامجٌظنون أن  همكا الالتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً إلى أنريآسٌا ومنطقة المحٌط الهادئ، وأمو

فً برامج دولهم  إلى حد ما فعالون هم ،الدول الراعٌة لهكذلك و المعنً باإلٌدز المشترك المتحدة
  .بفٌروس نقص المناعة البشري ٌنرتبطالم والتمٌٌزوصمة اللمساهمة فً القضاء على الخاصة ل

 
تقدٌر أتى وصمة والتمٌٌز، العلى سإال حول األولوٌات العالمٌة التً تهدؾ إلى معالجة  ورداً 
الضؽط على الحكومات  ثم ؛ولىٌة اإلٌدز كؤولوالوعً العام والمعرفة حول فٌروس  بزٌادةجٌبٌن ستالم
 .ثالثةة أولويوتموٌل منظمات المجتمع المدنً ك ؛تؽٌٌر القوانٌن والسٌاسات الضارةل
 

قضٌة فعالة لالستجابة الا الن عائقاً خطٌراً فً ّ  ٌشكوالتمٌٌز ما زاال ةوٌخلص التقرٌر إلى أن الوصم
 :االجراءات التالٌةتخاذ ، وٌطلب المجلس افٌروس نقص المناعة البشري
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  عن طرٌق إجراء حوار منتظم مع سلطات والعمل من أجل إزالة القوانٌن العقابٌة، بما فً ذلك
 .إنفاذ القانون، والسلطة القضائٌة، ووزارات الصحة، والبرلمانات والمجتمع المدنً

 زٌادة البرامج الشاملة لمكافحة الوصمة والتمٌٌز .

 ًما ٌختص بفٌروس نقص المناعة البشري، وذلك كؤولوٌة عالمٌةزٌادة الوعً عند الناس ف .

 والسٌاسات ؼٌر القوانٌن الجنائٌة مستوى الهٌكلٌة، بما فً ذلك على ومحاربة التمٌٌز  إقرار
ًّ و ،فعالة لفٌروس نقص المناعة البشريال . ز ضد المرأة، والعنصرٌةالحواجز مثل الفقر، والتح

  اٌة من فٌروس نقص المناعة البشريعلى الوق الشامل حصولللإعادة تؤكٌد االلتزامات ،
رفٌع الجتماع الا خالل والتمٌٌز ةوالعالج والرعاٌة والدعم، والتركٌز على الحد من الوصم

. 2011 المستوى فً عام

  ّوالسرٌة، المستنٌرةوالموافقة مً الخدمات الصحٌة بالتدرٌب فً عدم التمٌٌز، تزوٌد مقد ،
 توفٌرلتؤكد من ل للمجموعات الرئٌسٌة المحددة تٌاجاتالح، واٌةالجنسة الحٌالعالج، واوواجب 
وبشكل بطرٌقة ؼٌر تمٌٌزٌة  المجموعات لكافةلرعاٌة ا ،الرعاٌة الصحٌة أطرضمن  ،الموظفٌن
 .حقوق اإلنسان الخاصة بهم ٌحمً

  مع تهالحالوصمة والتمٌٌز نظراً بال بشكل مضاعؾ المجموعات الرئٌسٌة متؤثرةاالعتراؾ بؤن 
 .شة ّ بمجموعة مهم افٌروس نقص المناعة البشري، وارتباطه

  هم  والمجموعات الرئٌسٌة اعة البشريمع فٌروس نقص المن المتعاٌشٌنالتؤكد من أن األشخاص
مباشرة فً البرامج المحلٌة والوطنٌة  وٌشاركونوالتمٌٌز  ةمعالجة الوصمفً صلب برامج 

 .والعالمٌة

 وبناء قدرات الحكومات الوطنٌة والمجتمع المدنً وصمةالتقٌٌم تحسٌن قدرتنا على رصد و ،
 .وصمةالقٌاس الموجودة لدوات األستخدام ال

  وبناء بالمجموعات الرئٌسٌةخاصة ال يوطنالو عالمًالمستوى ذات المإشرات الدعم تطبٌق ،
ومات دقٌقة خاصة قدرات الحكومات والمجتمع المدنً فً مجال جمع واإلبالغ عن معل

 .لمجموعات الرئٌسٌةبا
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الوصمة نفهم، وإننا نفهم لماذا من المهم عدم  ناذا المرض أنٌة لهحقٌقة اإلنسانالأعتقد أنه عندما ندخل فً 
ّ القٌام بؤفضل مم علٌنا ...التمٌٌزو  اإلنصاؾب تتعلق نها مسؤلة بسٌطةإ. أي وقت مضى فًا قمنا به  

 جوناثان مان.  د .            --والعدالة
 

لمقدمـــة  ا

عبر  التقرٌر فً بنٌته قد اختلؾ. تقرٌرا إلى المجلس المنظمات ؼٌر الحكومٌةوفد م ل سنة، ٌقدّ ك- 1
فٌروس نقص "مع  المتعاٌشٌناألشخاص هدؾ دائماً إلى تقدٌم وجهات نظر يالسنٌن، لكن 

ى الرؼم وعل. لبرنامج ل يمجلس التنسٌقلل ةالمتضرر والمجموعات الرئٌسٌة"  المناعة البشري
المجتمع  من مشارك 1000من أن تقرٌر هذا العام ٌعتمد على دراسة استقصائٌة ألكثر من 

حصول الإلحاح الحاجة إلى تحقٌق صوتهم، أو  لؽنى وقوةفإنه لن ٌفٌهم الحق بالنسبة ، المدنً
  .والدعم ، والعالج والرعاٌةاٌة من فٌروس نقص المناعة البشريعلى الوق الشامل

على الحواجز  ؾللتعرّ  مشاورات للمنظمات ؼٌر الحكومٌةتقرٌر العام الماضً  قد حملو- 2
فً . لتمٌٌزوصمة وابالذات الصلة  الحواجز األكثر تواتراً . الشاملصول حالرئٌسٌة لتحقٌق ال

 بواسطةق، وافق المجلس على دراسة هذه المسؤلة بمزٌد من التعمّ ، 2009عام تقرٌر أعقاب 
عدم "تحت عنوان  ،  26رقم برنامج لل يمجلس التنسٌقالمال اجتماع جدول أعمدرج على بند 

هو عمال، واألجدول  فًهذا البند  وهو ٌحملتقرٌر هذا العام جاء  ."التمٌٌز فً االستجابة لإلٌدز
على وجه التحدٌد نجادل بالحاجة . على النتائج والتوصٌات التً وضعت العام الماضً ٌرتكز

الموارد المستهدفة وضمان اإلتاحة الشاملة لألشخاص  حولالبٌانات تحسٌن تحدٌد ودعم وجمع ل
، بما فً ذلك ٌنوالسكان المتضررٌن الرئٌسً ،مع فٌروس نقص المناعة البشري المتعاٌشٌن

ومتعاطً ، والمتؽٌري الجنس ،ل الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجالالنساء والفتٌات، والرجا
صلٌٌن، اجرٌن والسكان المتنقلٌن، والسكان األالجنس، المه عامالت/عاملًالمخدرات و

بشكل عاجل ٌجب  هبشدة أن المنظمات ؼٌر الحكومٌة وفدوٌعتقد  .موالشباب، والسجناء وؼٌره
نقص المناعة البشري نا على فٌروس وصمة والتمٌٌز كركٌزة أساسٌة فً ردّ ال معالجة قضٌة

 .واإلٌدز

المنهجٌـــة 

؛ مراجعة حدٌثة والمجتمعات الخاصة بهمالشبكات  داخلدوبٌن خبرة المن علىٌستند التقرٌر - 3
 :وصمة والتمٌٌز؛ وإجراء مشاورات مكثفة بٌن المجتمع المدنً والتً شملتالمتعلق بال للنص

  [نسبة الى بورما]ة البورمًوالعربٌة، )فً عشر لؽات    -بدون اسم –مسح على اإلنترنت  ،
السواحٌلٌة، واإلسبانٌة، والروسٌة، ولبرتؽالٌة، اووالفرنسٌة،  ،اإلنكلٌزٌةوالصٌنٌة، و
مستجٌب أجابوا  1021و الدراسة االستقصائٌة أوابد مستجٌب 1500أكثر من . (ٌةتاٌالندالو

 .جمٌع األسئلة على

  تم المندوبٌن؛ من قبل إقلٌمٌاً بعض المقابالت تم اختٌار . شخص 50مع أكثر من  فردٌةمقابالت
 .اإلنترنت عن طرٌقاالستبٌان  استجابت علىالتً من بٌن تلك  هابعضاختٌار 

 من قبل المندوبٌناجراء مشاورات موزعة على ثمانٌة مجموعات تركٌز ،.  
 

اإلنترنت عن طرٌق البرٌد اإللكترونً  عبرستطالع الدعوات للمشاركة فً ا صدرتوقد   -4
 يوشبكات مندوب ومٌة،المنظمات ؼٌر الحكلوفد برٌدٌة القائمة الالقائمة العامة، و باستخدام

المنظمات ؼٌر وفد على موقع  مكانكما تم وضع . وشركائهم  المنظمات ؼٌر الحكومٌة
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. وبدون اسمبصورة طوعٌة  للمستجٌبٌن الردوٌسمح  ،فً عشر لؽات تم وضع المسح .الحكومٌة
 قوفرالمندوبٌن فً مناطقهم بٌن شبكاتهم من قبل أجرٌت مقابالت منفردة ومجموعات تركٌز و

على  المسحفً   -الجمٌعولكن لٌس   -بٌنالمستجً بعضشارك وقد . الموجودة االتصاالت
وهً ، مندوبكل لعات التركٌز التقارٌر اإلقلٌمٌة لت لقاءات إقلٌمٌة ومجمووشكّ  .اإلنترنت

المستخدمة قد استعملت االستشهادات  و. الموجز المشروع اهذ من أساس جزءاً  بدورها شك ّلت
 .من مقابالت مباشرة أو من تعلٌقات المستخدمٌن المجهولٌن على اإلنترنتفً التقرٌر 

مجموعة الخاصة بالمناقشة  دلٌلكذلك المناقشات الفردٌة وعلى اإلنترنت، و تم تقسٌم المسح  -5
القسم تم السإال فً . المستجٌبالقسم األول جمع معلومات عامة عن . إلى ثالثة أقسام التركٌز
الوقاٌة، والعالج، والرعاٌة  لىع صولحال مناو التمٌٌز /وصمة وإعاقة ال ٌةكٌؾ عن الثانً
تم  .خدمات الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة عن ، فضالً فٌروس نقص المناعة البشريل والدعم

بما فً ) األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز برنامج خطة عمل عنالقسم الثالث السإال فً 
متعددة  المسحوكانت جمٌع أسئلة . او التمٌٌز/وصمة والي معالجة ؾ (ذلك الدول الراعٌة عشرة

 وتجدون. االختٌاراتمع خٌار إضافً إلضافة تعلٌقات إلى استجابة متعددة  االختٌارات،
 ."أ الملحق"مجموعة التركٌز فً ومناقشات للجٌبٌن ستتفاصٌل حول الم

 
هناك تصنٌؾ وتحلٌل تفصٌلً لنتائج لكن ، ول إلٌها التقرٌرتلخٌص النتائج التً توصّ هنا ٌتم   -6

قد و. www.unaidspcbngo.org: موقعنا على شبكة اإلنترنت لىفً تقرٌر منفصل عالمسح 
ٌانات بشكل لتحلٌل الب مع باحث جامعً المنظمات ؼٌر الحكومٌةلوفد " االتصاالت فرٌق"عمل 
 .عامبشكل جمٌع النتائج ٌتم نشر. صارم

 
المستجٌبٌن  مدى مصداقٌة تمثٌل ود المبذولة، ال ٌمكننا أن نعرؾ حقاً الرؼم من جمٌع الجهب  -7

فمن . الرئٌسٌٌن السكان المتضررٌنو مع فٌروس نقص المناعة البشري المتعاٌشٌنلألشخاص 
 حدديقد  مما -لوصول إلى أجهزة الكمبٌوتر إلتمام الدراسة االستقصائٌة ٌنبؽً علٌهم ا جهة كان

، والعالج، وخدمات الرعاٌة والدعم؛ ولكن للوقاٌة حصول أفضل المستجٌبٌن بؤشخاص لدٌهم
 ٌعملونأو  الذٌن ٌمثلوهماإلجابة ألنفسهم أو للناس  فقد كان بإمكان المستجٌبٌنمن جهة أخرى 

   .زٌد من الطابع التمثٌلً للعٌنةهم؛ وهذا يمع

 

المستجٌبــون 

وكان . متؽٌري الجنس %4إناث و % 36ذكور،  المسحمن األشخاص الذٌن شملهم % 60 -8
فً آسٌا والمحٌط الهادئ إلى % 16مع مجموعة من  ،إلى حد ما ثابت التوزٌع فٌما بٌن المناطق

 1 البٌانً الرسمصٌل اإلقلٌمٌة فً اتؾالنظر أ)التٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً كا الريفً أم% 24
المنظمات  عن كثببعها تت المجتمعٌة، من المنظمات المستجٌبٌنؼالبٌة  وتم تحدٌد. (1أدناه

  .الوطنٌة

 
 

                                                 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا لٌست من المناطق الخمسة لبرنامج األمم  بما أن: ٌرجى مالحظة التالً 1

المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز والممثلة بوفد المنظمات ؼٌر الحكومٌة، فقد تم تقسٌم مستجٌبً منطقة الشرق 
. وشمال أفرٌقٌا بٌن أفرٌقٌا وآسٌا األوسط
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مجتمع معٌن،  االنضمام الى طلب عند -9
من المستجٌبٌن اعترفوا أنهم % 65

متعاٌشون أو ٌمثلون أشخاص 
نقص المناعة  متعاٌشٌن مع فٌروس

إلى المشاورات لت  ّ توص. البشري
أو ٌعملون مع فئات قادمٌن أشخاص 
كما ، األساسٌٌن المتضررٌن السكان
فً  فً التفصٌل العالمًمدرج هو 

   .أدناه 1 الجدول

 

 *لمستجٌبٌنٌة لسكانالمجموعات ال: 1الجدول 

 

 (المجموعات)المجموعةالمجموعات السكانٌة 
: السكانٌة المحددة أو التً تمثل

 (المجموعات)المجموعة
: السكانٌة المجٌبة نٌابة عن

% 57% 65متعاٌشون مع فٌروس نقص المناعة البشري 
% 32% 44الشباب 

% 22% 41الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال 
% 26% 40 مثلٌات الجنسمثلٌو أو 

% 33% 39النساء والفتٌات 
% 35% 29 عامالت الجنس/عاملً
% 21% 26المخدرات  متعاطً

% 37% 24المتؽٌرون جنسٌاً 
% 17% 20األطفال 

% 13% 16كبار السن 
% 6% 16األشخاص ذوي اإلعاقات 

% 5% 14كان األصلٌون واألقلٌات العرقٌة الس
% 12% 14المهاجرون  

% 6% 14اء  السجن
% 10% 11السجناء السابقون 

% 12% 10المجموعات القائمة على اإلٌمان  
% 12% 8ال   ّ العم

% 8% 8الالجئون أو طالبو اللجوء 
تحرك مإقت أو إعادة )لة  ّ المجتمعات المتنق

 (توطٌن دائم
8 %6 %

% 8% 8 (ٌرجى التحدٌد)  أخرى
% 6% 7القطاع الخاص 
% 12% 6 المشردون داخلٌاً 

% 7% 2ال جواب 
ممكن إجابات متعددة *  

  

على العالج  جز للحصول الشاملالوصمة والتمٌٌز كحوا

       
   

             
      

   

       
   

                
       
        

   

           
   

      
  

                                          



 

 8صفحة                         26تقرٌر وفد المنظمات ؼٌر الحكومٌة الجتماع المجلس التنسٌقً للبرنامج رقم 
 

نحو ثلثً  .وصمة والتمٌٌز بمختلؾ أشكالهالدرجة عالٌة من شهد المستجٌبون بشكل عام،  -10
، فٌروس نقص المناعة البشريب إلصابتهمقؾ أو سلوكٌات سلبٌة نظراً موا واشهد المستجٌبٌن
عامالت /عاملً: مثالً )ارتباطهم سلبٌة بسبب لسلوكٌات ومواقؾ  وانصؾ قد تعرضالوأكثر من 
 أقل من. (المخدرات، الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال، السجن، الخ متعاطًالجنس، 

ال ٌقل عن ثلث العٌنة  فً ماو .أو االستبعاد من أفراد األسرة من المواقؾ السلبٌة واعان نصؾال
العاملٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة،  من قبل رفض الرعاٌةوفقدان فرص العمل، عانوا من 

من  المستجٌبٌن ثلث كما عانى .او الكشؾ ؼٌر الطوعً/و ؛واإلقصاء االجتماعً أو المهنً
أكثر مٌالً  ، فكانواكا الشمالٌةريأم للمستجٌبٌن من  سبةبالن. تمٌٌزٌةالقوانٌن التجرٌم السلوك و

  .أو عدم اإلفصاح/العدوى وتجرٌم  ذكر الى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ربع المشاركٌن فً  .أدناه 2فً الجدول  نةالمسح، مدوّ فً  المذكورةوصمة والتمٌٌز دالئل ال  -11
 ل عنوّ بشكل مط المستجٌبونشرح كما د العنؾ الجسدي كتهدٌد؛ نترنت حدّ على شبكة اإل المسح

الواقً  2برمجةعن  ٌنالجنس اآلسٌويعامالت /تحدث عاملو، مثاالً على ذلك .هذا التهدٌد
                                                 

2
وهو برنامج صحة عامة ٌتم تنفٌذه فً شرق وجنوب شرق آسٌا %": 100"برنامج استخدام الواقً الذكري  

اإلٌدز بٌن عامة السكان عن طرٌق تشجٌع استخدام /وٌهدؾ الى منع انتشار فٌروس نقص المناعة البشري
على  على اإلصرارالجنس  عامالت/مساعد عاملًي أنه رنامج زة البمً. الواقً الذكري فً عمل الجنس التجاري

ط لقضٌة ٌعتبر حل مبسّ  هذا ولكن استخدامه؛وافق على ي فً حال أنه العمٌل الاستخدام الواقً الذكرى ورفض 

% 63مواقؾ وسلوكٌات سلبٌة نظراً لحالة فٌروس نقص المناعة البشري 

% 56مواقؾ وسلوكٌات سلبٌة نظراً لالرتباط مع مجموعات معٌنة 

% 47 ةمواقؾ سلبٌة أو استبعاد من األنشطة العائلً

% 43خسارة الوظٌفة 

% 42 فً تقدٌم الرعاٌة ٌنأو ؼٌر راؼب متعاونٌنن فً مجال الصحة ؼٌر ولمهنًا

% 38االستثناء فً مكان العمل 

% 34االستبعاد من التجمعات أو النشاطات االجتماعٌة 

العاملٌن الصحٌٌن،  قبل حالة فٌروس نقص المناعة البشري منعن الكشؾ ؼٌر الطوعً 
اإلعالم سإولٌن الحكومٌٌن، أو والم

32 %

% 31 (أي قوانٌن ضد المثلٌة الجنسٌة؛ العمل الجنسً، استخدام المخدرات)تجرٌم السلوك 

% 28االستثناء من المدرسة 

% 26قوانٌن تمٌٌزٌة 

% 26تجرٌم العدوى 

% 25 (العنؾ أو خوؾ من العنؾ)التهدٌدات الجسدٌة 

% 23و أماكن العبادة االستبعاد من األنشطة الدٌنٌة أ

% 22 دخول بلد آخرسبب عن فٌروس نقص المناعة البشري ب الكشؾ القسري

% 18الكشؾ القسري بسبب التوظٌؾ 

% 16الكشؾ االجباري ألي سبب آخر 

% 12توقٌؾ أو عزل 

% 9 لبقاء فً البلد الحالًلفرض الكشؾ عن فٌروس نقص المناعة البشري 

% 9الترحٌ  ل 

% 5ألمور أعاله ال شًء من ا

% 4أخرى، ٌرجى الشرح فٌما ٌلً 

% 4ال أعرؾ 

ممكن إجابات متعددة * 
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الجنس،  عامالت/عاملٌنللتحكم بكمبرر  الدولة فً استخدامها ستمرالتً ت "%100"الذكرى 
 .وأٌضا لالختبار اإللزامً واالعتقاالت

 *نقص المناعة البشري تجارب من الوصمة أو التمٌٌز المرتبطة بفٌروس: 2الجدول 

 
، بما فً ذلك التمٌٌز ؼٌر المشروع فً 3لوصمة أن تإدي إلى انتهاكات لحقوق اإلنسانلٌمكن  -12

لسوء الحظ، أظهرت نتائج االستطالع أن التمٌٌز  .السكن والعمل والصحة والخدمات االجتماعٌة
 المسحذٌن شملهم من األشخاص ال% 40أكثر من . عقبة رئٌسٌة ٌشّكل فً مكان العمل ال ٌزال

مرتبط بفٌروس نقص المناعة كشكل من أشكال التمٌٌز ال عملهمفقدان ب اعترفواعلى اإلنترنت 
حتى كان واضحاً التمٌٌز فً مكان العمل و .مكان العمل اعترفوا بإقصائهم من% 37البشري و

فً  عهو الواق لحظر مثل هذا التمٌٌز، كما مسجلةفً األماكن التً تكون فٌها القوانٌن 
. 4وزامبٌاالوالٌات المتحدة ووجنوب أفرٌقٌا،  ،لٌسوتوو ،وكٌنٌا ،الكامٌرون

لموارد البشرٌة عندما حصلنا على التؤمٌن الصحً، وكان هناك لكمندوب  تصرؾ مدٌري"
فٌروس  لم أتمكن من ذكربشكل صحٌح؛  تعبئتهالتؤكد من ل الخاصة فٌنا نماذجال "لدراسة"

، أمٌركا الشمالٌة استطالع    -  ."   عملفقدان المن  يخوؾبسبب نقص المناعة البشري 
لدعم  24رقم  لمجلسل يبرنامج التنسٌقال اجتماعفً المطروح تؤٌٌد الوعلى الرؼم من - 13

 نقص المناعة البشريالحكومات فً توحٌد جمٌع القوانٌن والسٌاسات المتعلقة باختبار فٌروس 
ما المشورة و ،والسرٌة ،المستنٌرةالموافقة : التً تتضمن قبول المعاٌٌرب الدولًلضمان التقٌد 

االختبار  ؛ فإن5لى خدمات العالج والرعاٌة والدعمواإلحالة الصحٌحة ع وما بعد االختبار،قبل 
 اً حاجزل  ّ ونه ٌشكجٌبٌن كستالكثٌر من الم وأتى على ذكرهاإلجباري ال ٌزال واسع االنتشار 

 .ٌن الصحًوالتؤم ،واإلقامة التوظٌؾ،أمام 

، والعالج اٌة من فٌروس نقص المناعة البشريلى الوقعصول حلتمٌٌز الوصمة واالحاجز كٌف ٌعٌق 
 والرعاٌة والدعم

حول ي حاجزا ٌشكالنوالتمٌٌز  ةأن الوصمبموثقة توثٌقاً جٌدا الحقٌقة الدعم تبٌانات المسح إن - 14
. 11 10 9 8 7 6الشامل على العالج حصولالدون 

                                                                                                                                                        

عامالت /، المبادئ التوجٌهٌة لتمكٌن عاملSANGRAMًٌمكن االطالع على المزٌد حول المناقشة فً . دةمعقّ 
فً قضٌة فٌروس %" 100"نهج التدخل البدٌل لبرنامج استخدام الواقً الذكري : س والمستندة الى الحقوقالجن

.  2008اإلٌدز، تموز /نقص المناعة البشري
التمٌٌز، كانتهاكات لحقوق االنسان، فً تقرٌر برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز للمجلس وقد ورد  3

لذلك، فان . 2010ضمان عدم التمٌٌز فً االستجابة لفٌروس نقص المناعة البشري، ، 26م التنسٌقً للبرنامج رق
.  التقرٌر ال ٌكرر النتائج المعروفة، لكنه ٌسعى الى استكمال التقرٌر بنتائج المسح

 .تعلٌقات المسح حول الحماٌة القانونٌة 4
 .2009تاجات والتوصٌات، حزٌران ، االستن24القرارات النهائٌة للمجلس التنسٌقً للبرنامج رقم  5
برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز، الحد من الوصمة والتمٌٌز المرتبطان بفٌروس نقص المناعة  6

  .2007جزء هام من برامج اإلٌدز، كانون األول : البشري
 موجز: ص المناعة البشريالمركز الدولً للبحوث المتعلقة بالمرأة، الوصمة والتمٌٌز مرتبطان بفٌروس نق 7

: ، متوفر على الموقع2009لمراجعة حدٌثة للنص، آب 
http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf 

 .2009ٌة الى المجلس التنسٌقً للبرنامج، تقرٌر وفد المنظمات ؼٌر الحكوم 8
تقرٌر مجلس برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز حول عدم التمٌٌز ٌحدد العالقات بوضوح وبشكل  9

 .تفصٌلً

http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf
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 على صولالحاو التمٌٌز على /ووصمة الالمعلومات حول كٌفٌة تؤثٌر  ي المسح اعطاءؾوطلب - 15
، فٌروس نقص المناعة البشريالخاصة ب الوقاٌة، والعالج، والرعاٌة وخدمات الدعم خدمات
 اً مرئً وٌعطً الرسم البٌانً أدناه تمثٌالً  .خدمات الصحة اإلنجابٌة والجنسٌة عن فضالً 

او التمٌٌز /وصمة والجٌبٌن أن ستوأفاد أكثر من نصؾ الم. لكل سإال لالستجابات العالمٌة
من  شعوره بالخوؾ ذكرأكثر من ثلث المشاركٌن . لى الخدماتعصول حموجودة عند ال

كانوا  من المستجٌبٌن% 40. الخدمات علىصول حال هرفضقد تم لحصول على الخدمات أو ا
لى خدمات الوقاٌة والرعاٌة عصول حال همرفضقد تم أو  الخدمات لىعصول حٌخشون ال

لى خدمات عصول حال همرفضقد تم أو  الخدمات لىعصول حكانوا ٌخشون ال %35. الدعمو
لى عصول حمن ال واتمكنفقط  المستجٌبٌنحوالً ربع  .الصحة اإلنجابٌة والجنسٌة والعالج

 .تمٌٌزوالعالج دون وصمة 

 
مستحٌل ألسباب صعب أو  الخدمات على صولحجٌبٌن الذٌن قالوا أن الستالم خمس -16

خدمات النقل الخدمات ؼٌر موجودة؛ : ألسباب التالٌةقد تقدموا باوالتمٌٌز، وصمة الأخرى ؼٌر 
التمٌٌز فً مكان العمل ال و ؛نادرة معلوماتاللها؛  ّ تحمال ٌمكن إلى العٌادات ؼٌر متوفرة أو 

قول أن لل ٌقٌا، فقد كانوا مٌالٌنبالنسبة للمستجٌبٌن من أفر. مصدر قلق حقٌقًٌشّكل زال ي
. بسبب هذه األسباب اً أو صعب مستحٌالً  على الخدمات كانصول حال

 
 "الحرمان من الخدماتالخوؾ أو "أن السبب هوالذٌن أجابوا  وأعطٌت الفرصة أمام األشخاص -17

من % 62بمعدل )السرٌة : األسباب الرئٌسٌة وراء الخوؾ شملت. السبب وراء إجابتهمشرح ب
؛ عاملٌن صحٌٌن ؼٌر متعاونٌن أو ؼٌر راؼبٌن فً (%55)؛ االرتباط بمجموعة مهمشة (ٌنةالع

تم شرح . (%38)؛ ارتباط بنوع جنسً معٌن أو المٌول الجنسٌة (%53)تقدٌم الخدمات 
المتعلقة بالوقاٌة من فٌروس نقص المناعة البشري والعالج  3التفاصٌل فً الرسم البٌانً رقم 

. وخمات الصحة الجنسٌة واالنجابٌةوالرعاٌة والدعم 

                                                                                                                                                        
 .17و  13، ال سٌما الفقرات 2001اإلٌدز، /إعالن االلتزام بقضٌة فٌروس نقص المناعة البشري 10
  .11، الفقرة 2006اإلعالن السٌاسً،  11
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السرٌــة 

الرعاٌة  العاملٌن فً مجالقبل نعدام السرٌة خاصة من إ عن فً جمٌع المناطقتعلٌقات ال أشارت- 18
 أو الدم اختبار من اجراء عن خوفهمن وجٌبستالم عّبر. لرعاٌةاالصحٌة وفً إطار أنظمة 

مع فٌروس نقص  ٌنمتعاٌش كؤشخاص ٌهمعل ؾدوٌة خوفاً من أن ٌتم التعرّ األ الحصول على
  "المتنقل بٌن الشجرالبرق " المستجٌبٌن فشّبه الوضع ب  أحدث عن ذلك تحدّ . المناعة البشري
فً هذا تعلٌقات  فقد تم ورود سرٌة عبر األقالٌم واللؽات،ال م ذكر تبٌنما  .أي بسرعة فائقة

 ومتؽٌري الجنسالجنس،  ثنائًٌالجنس، مثلى القبل أو نٌابة عن المجتمع من  خاصة  ،المجال
     .اللؽة الروسٌةب االستطالعفً تعلٌقات 

فٌروس نقص المناعة  وٌوجز. اً رهٌبأن ٌكون جرٌن والتمٌٌز داخل مجتمعات المهاوصمة كن ألثر الٌم"
دالالت سلبٌة و، ةلعنالوعقاب من هللا، والسحر، و سلوك جنسً ال أخالقً،بسرعة كنتٌجة ل البشري

من كشؾ  وهناك أٌضا الخوؾ. من االختالط بهلخوؾ ا بسببمصاب ال الشخص ٌتم عزللذلك  .رىأخ
ما ٌحدث هذا ، ومقدمً خدمات الرعاٌة الصحٌةمن قبل خرٌن اآلأو إلى ه المرٌض إلى مجتمعحالة 

استطالع، أفرٌقٌا  ."                                    -األصلٌةبلدان الؼالبًا فً 
 

وأشار أحد . لى الخدمات نظراً لعدم السرٌةعصول حالاألشخاص ذوي اإلعاقة  ٌخشىؼالباً ما و- 19
مقدمً الخدمات المهارات للٌس حٌث  - المشاركٌن إلى أن هذا ٌنطبق بشكل خاص بٌن الصم

 بما أنه تتم مشاركة  –أٌضاً  واألشخاص فاقدي البصر، على انفرادالالزمة للتواصل معهم 
. 12و المساعدٌنأ/بٌة الخاصة بهم مع األدلة والط المعلومات

 

االرتباط بمجموعة مّهمشــة 

واألنظمة  التشرٌعات، (كما هو مناسب) أو تعزٌز أو فرض نلزم أنفسنا بتكثٌؾ الجهود من أجل سن"
وؼٌرها من التدابٌر للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ولضمان التمتع الكامل بجمٌع حقوق اإلنسان 

المعرضة وأفراد الفئات  مع فٌروس نقص المناعة البشري المتعاٌشٌنألساسٌة لألشخاص والحرٌات ا
الرعاٌة و، والتوظٌؾالمٌراث، والتعلٌم،  منها أمور، عدة خاصة لضمان وصولها إلى، لإلصابة

                                                 
  .تعلٌق استطالع، شرق أفرٌقٌا 12
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المعلومات والحماٌة القانونٌة، ووالدعم والعالج،  ،الصحٌة، والخدمات االجتماعٌة والصحٌة، والوقاٌة
 المرتبطواإلقصاء االجتماعً ع احترام الخصوصٌة والسرٌة؛ ووضع استراتٌجٌات لمكافحة الوصم م

 (29فقرة ) 2006ن اإلعالن السٌاسً لعام م                           -."    بهذا الوباء
 

فً هذه بوضوح ن وجٌبستلمث اتقٌٌدٌة، تحدّ وصمة والتمٌٌز عوامل الآثار  شّكلتوفً حٌن - 20
ما  كثٌراً  .العالج والخدمات لىعصول حوالهٌكلٌة تعوق ال أن الحواجز االجتماعٌة لدراسةا

 ٌتعلق سواء كان ذلك -- التٌار الرئٌسً للمجتمع مع الشخصختالؾ ال بالنسبة ةنوقشت الوصم
، السجنبالجنس، المٌول الجنسٌة،  العملالعرق أو األصل اإلثنً، الدخل، تعاطً المخدرات، ب

وصمة والتمٌٌز، وأعطى أمثلة عن التمٌٌز الالمسح عن تم السإال فً  .سنالاإلعاقة أو  الهجرة،
والتمٌٌز تعوق األفراد  ةد المشاركون على أن طبقات متعددة من الوصم ّ مع ذلك، أك .الحاصل
 .لى الخدماتعصول حمن محاولة الحتى 

 
 تم حرمانهم منهاأو الخدمات لى جٌبٌن أنهم كانوا ٌخشون الوصول إستوقال أكثر من نصؾ الم- 21

من كل تعلٌقات وأمثلة أتت  .او التمٌٌز/وصمة والمجموعة تواجه ل لعملهم او انتمائهمنظراً 
المجتمع، وطبقات متعددة من الستبعاد من حول واقع ابرسالة مماثلة  ومجموعة سكانمنطقة 
محاولة فً  هماستعداد لى قلةق األفراد ع ّ وعل. إدي إلى الوصمة الذاتٌةالم، واإلحباط ةالوصم
على  ادرأو ؼٌر ق ؼٌر راؼبورافض،  دائماً بشكلمع نظام الرعاٌة الصحٌة الذي ٌبدو  التعامل

 .توفٌر الخدمات المناسبة
 

ألن هللا ٌرٌدك  نقص المناعة البشري فٌروسب تمت إصابتكربما "
مقابلة، آسٌا  ."                             -موتتأن 

 
الج مركز الع)" رات فً سانت آنالمخدّ ضرر من الحد  قسم" لدى السرٌريالقسم حدث مدٌر وت- 22

 فً" ةالمإسسً ةالعنصري"كس حول فً برون (المخدرات/من فٌروس نقص المناعة البشري
زٌادة  مرحلة ووصؾ .السجن بٌن السكان السود ومن أصل إسبانً فً الوالٌات المتحدة

إن . صلة بالمخدراتذات ؼٌر عنٌفة جرائم قلٌات الذٌن ٌسجنون لعرض لها األالمخاطر التً تت
زٌادة فً التوتر  مما ٌإدي الىجرامً ٌعوق الوصول إلى فرص العمل والقروض، اإلسجل ال

 السلسلةهذه  .تعاطً مواد اإلدمان وزٌادة المخاطرة أن تزٌد منوالؽضب والٌؤس التً ٌمكن 
وبالتالً تإدي الى  وتبقً علىالرئٌسً للمجتمع، التٌار  لالبتعاد عندفع الناس ت أٌضاً 

 .13الوصمة
 

 .مختلفة جداً  وصمةال تكونبٌن فئات النخبة  فٌروس نقص المناعة البشري عند حدوث"
المجموعات األكثر بٌن الفقراء، أو  ؼالباً حدث يفٌروس نقص المناعة البشري بما أن لكن 

"                      .وصمة قوٌة جداً ي التؤت، (التً ٌتم تجرٌمهاوأٌضا المجموعات ) عرضة
مقابلة، آسٌا  –

 
فً المجتمعات األفرٌقٌة السوداء فً  مناقشة فٌروس نقص المناعة البشريفإن ، وكذلك األمر- 23

 مستوى الفرد، السلوك الجنسً خاصةعلى إجراءات على  رك ّزتكا الشمالٌة ريأوروبا وأم
، مثل الجوانب االجتماعٌة النطاق ةالواسعو مسّببات المهمةال توتجاهل (العدوى انتقال وطرق)

 لتركٌز علىاإن  .الفٌروسعدوى انتقال ب تتسببالعنصرٌة والفقر، والتً ٌمكن أن كوالهٌكلٌة 
 هوصم هذب فً تسبّ قد االجتماعٌة األخرى،  ات ّ المسببتجاهل مع المرض،  عدوىانتقال 

                                                 
  .أمٌركا الشمالٌةمقابلة،  13



 

 13صفحة                         26تقرٌر وفد المنظمات ؼٌر الحكومٌة الجتماع المجلس التنسٌقً للبرنامج رقم 
 

إلى هذا  ة حالة فٌروس نقص المناعة البشريإضاؾ. ةجنسٌاً وفرط الذكوريبالمنحلّة  المجموعة
. 14فؤكثرهذه المجتمعات أكثر  ٌزٌد من تهمٌشالخلٌط 

لى ع صولحال صعب اً عموم هن من مناقشة مجموعة التركٌز فً سوازٌالند أنوجٌبستوذكر الم- 24
هذه  ونتجنبون ويرفضيألن مقدمً الخدمات الصحٌة  ،خدمات مكافحة فٌروس اإلٌدز

رجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال مثل ال" ةؼٌر اخالقً" التً ٌعتبرونهاعات الجما
 ومتؽٌري وثنائًٌالجنس،  ًٌمثلو مثلٌات أن مجتمعات وقد أفٌد .الجنس عامالت/وعاملً
فٌروس نقص المناعة ب على الخدمات المرتبطةصول حتواجه صعوبات خاصة فً ال الجنس
ولذلك ؼالباً  كونهم أشخاص مج ّرمٌن؛الجنسٌة واإلنجابٌة  والخدمات المتصلة بالصحة البشري

من  لعدٌدبالنسبة لو". 15خدماتاللى عصول حلل ؼاٌري الجنسم همأن ٌضطرون االدعاءما 
خدمات  فً اللى ع محدود وٌمكنهم حصول ال ٌخضعون للتؤمٌن، فإنهم عامالت الجنس/عاملً

ثبوتٌة، فهم  الذٌن ال ٌحملون وثائقاجرٌن الجنس المه عامالت/يلعاملبالنسبة . بعض البلدان
 16".لى الخدماتعصول حمن الخائفون 

 
كبار التقالٌد الثقافٌة التً تمنع الشباب من التحدث بصراحة إلى  ونن النامٌبًوجٌبستذكر الم- 25

وحالة فٌروس  الصحة الجنسٌة موضوعً حول (، واألهل على السواءمقدمً الخدمات) السن
خافون الشباب الكشؾ عن وضعهم لألسرة ألنهم ي ىؼالباً ما ٌخش" .يشرنقص المناعة الب
 17".إلى كبار السن تهمالتحدث عن إصاب

 
اإلبالغ عن  ، تمالمخدرات تعاطًحول مجموعة التركٌز ومقابلة المستجٌبٌن مع مناقشة بعد ال- 26

فٌروس  ببسبخدرات الم ٌتعاطوناألطباء التعامل مع األشخاص الذٌن  فٌها ٌرفضحاالت 
لحالة  عالجالالج من تعاطً المخدرات قبل بدء لعاعلى  نٌصروّ ، أو نقص المناعة البشري

الذٌن وفً إندونٌسٌا األشخاص الذٌن ٌتعاطون المخدرات  .فٌروس نقص المناعة البشري
جبرون على الكشؾ عن كثٌر من يُي  المخدرات، تعاطً الحد منخدمات لى عصول حٌرٌدون ال

منهم العدٌد وٌشعر  .أهلهماسم وعنوان  :، على سبٌل المثالالمتعلقة بهم صٌةالمعلومات الشخ
تحدث أحد فً باكستان، . هذه المعلومات إلى الشرطةب مركز الصحة العامة بوح بالجزع من
فٌروس نقص  لعالج وهً تخضعالمخدرات  امرأة تستخدمعن رفض األطباء عالج  المستجٌبٌن

 18.المناعة البشري
 

لمواد ل البدٌللى العالج عصول حعدم ال عناألشخاص الذٌن ٌستخدمون المخدرات  تحدث- 27
أحد وأشار  .حكم األطباء بوجه خاص هم مننظراً لخوؾ خدمات العالجاألفٌونٌة وؼٌره من 

ٌمكن . محظور أمر متعاطً المخدرات بالحقنل البدٌلالعالج "من روسٌا إلى أن  المستجٌبٌن
فقط، " المركز اإلقلٌمً لإلٌدز"على مضادات الفٌروسات فً بشكل رسمً لناس الحصول ل
الوضع  ٌتم تنظٌم)ال ٌستطٌع الحصول على األدوٌة إلقامة باإذن محلً  ٌحملشخص الذي ال الو

إمكانٌة  إعاقةوصمة وتجرٌم السلوك ٌمكن للوفً هذه الحالة،    19".(بموجب قوانٌن المقاطعة
ت تثبوالتً أ  –الحقن ال ٌتم التروٌج الستبدالألماكن، فً العدٌد من ا .لى الخدماتعصول حال

ز والقوانٌن وصمة والتمًٌال بسبب  -انتقال فٌروس نقص المناعة البشريفعالٌتها فً الحد من 

                                                 
  .تقرٌر مندوبً المنظمات األوروبٌة ؼٌر الحكومٌة 14
. مندوبً المنظمات األفرٌقٌة ؼٌر الحكومٌةتقرٌر  15
  .تعلٌق على االستطالع، أوروبا الؽربٌة والوسطى 16
  .قٌة ؼٌر الحكومٌةتقرٌر مندوبً المنظمات األفري 17
. تقرٌر مندوبً المنظمات اآلسٌوٌة ؼٌر الحكومٌة 18
 .تعلٌق على االستطالع، أوروبا الشرقٌة 19
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ر  ّ قوانٌن تحظ فإن وجودوفً بعض الحاالت،  20.المخدرات بتعاطً العقابٌة التً تحٌط 
، وحمل هاوحمل ى المعدات النظٌفةلحصول علا تخلق عقبات دونوتعاقب حٌازة معدات الحقن 

توزٌع، أو النقطة فإن باإلضافة إلى ذلك، . من منهاص اآل ّ عدات المستخدمة ألؼراض التخلالم
ألشخاص الذٌن ٌتعاطون امع قدرة واستعداد  أٌضاً بعض ممارسات الشرطة تتعارض 

 .هاأضرارلحد من لأخرى المخدرات باستخدام خدمات 
 

، الحصول ثبوتٌة السكان الذٌن ال ٌحملون وثائقوالمهاجرٌن على م حرّ ، يُي ُي فً بعض البلدان -28
 لبلدان أخرىصحٌح بالنسبة هولندا  منمقابلة الوارد خالل رد الهذا  .على العالج والرعاٌة

لرعاٌة الصحٌة فً ا هٌكلٌة، ال ٌفهمون القانونٌٌنالكثٌر من المهاجرٌن، وال سٌما ؼٌر : "أٌضاً 
 :لدانهم األصلٌة، على سبٌل المثالب النظام المّطبق فًتختلؾ إلى حد كبٌر مع  كونها)هولندا 

؛ (الدولة قانونت الرعاٌة الصحٌة مكفولة بموجب مقدمً خدماقبل سرٌة من الأن  عدم معرفة
هم إذا كشؾ مجتمع قبل المساعدة؛ وٌخافون من التمٌٌز من عند طلبترحٌلهم  عملٌةٌخشون من 

  ؛ (مجموعات الدعم وهكذا ال ٌلجإون الى) لدٌهم المناعة البشرين حالة فٌروس نقص ع
اإلصابة  :تشمل المخاوؾ) البٌضمقدمً الرعاٌة الصحٌة الهولندٌة  وٌشعرون بعدم الثقة فً

، وؼٌر ذلك ألسباب ةصالحًمنتهً ال/ةالجود منخفض/ؼٌر مجدٍد دواء  الحصول علىدة، المتعمّ 
 21.(عرقٌةأقلٌات  بانتمائهم الىتتعلق 

 
فً  داخلٌاً واجهها يالتحدٌات الخاصة التً  عنمقابلته  أحد األشخاص اللٌبٌرٌٌن الذي تمتتحدث - 29

متصلة بفٌروس الحصول على الخدمات ال عندن والالجئٌن والعائدٌن ياألشخاص النازحبالده 
مساعدة؛ واألشخاص الالحصول على  مكانمن  ونن ؼٌر متؤكدوالعائد. نقص المناعة البشري
 22.دخول إلى بلد جدٌدٌُيحرمون المات قد  ّ فً المخً المصلٌٌن اإلٌجابٌٌن

 
 

لى الخدمات، وال سٌما الواقً الذكرى عصول حن على الين ؼٌر قادروالسجناء والمعتقل- 30
 لى الرعاٌةعصول حالانه كان من الصعب " المستجٌبٌن حدأأشار قد و. منتظم بشكل، والعالج
خفاء االنتباه إلبصوت منخفض أو  التكلم)السرٌة  مناسبة ألمور السجون لٌست.  السجنداخل 
 المتعاٌشٌن معمرتكبً الجرائم  اآلخرون ال ٌنظرون بمودة الىالسجناء و ؛(الخاص الوضع

جٌبٌن عن ستكذلك، تحدث العدٌد من الم 23".(على أقل تقدٌر) فٌروس نقص المناعة البشري
 اٌة من فٌروس نقص المناعة البشريدمات الوقلى خعصول حال لسجناءعلى ا ر  ّ تشرٌع ٌحظ

 .(مة ّ معدات الحقن المعقك)
 

الرعاٌة الصحٌة، وال سٌما فٌما ٌتعلق بالتوجه الجنسً والنساء  فً نالعاملًمواقف 
 والفتٌات

فً مجال الرعاٌة وانعدام السرٌة، هناك العدٌد من العاملٌن  الواصمة السلوكٌات باالضافة الى- 31
تدرٌب على  24.السكان مختلؾ للتعامل مع القضاٌا المحددة التً ٌواجهها إهلٌنمالصحٌة ؼٌر 

شمل يأن وفٌروس نقص المناعة البشري وصمة ال وضع العاملٌن فً مجال الصحة حول

                                                 
 .مقابلة، أمٌركا الشمالٌة 20
. على االستطالع، أوروبا الؽربٌة ووسط أوروباتعلٌق  21
 .مقابلة، ؼرب أفرٌقٌا 22
 .تعلٌق على االستطالع، أمٌركا الشمالٌة 23
 .قرٌر مندوبً المنظمات ؼٌر الحكومٌة ألمٌركا الالتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبًت 24
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عامالت /متؽٌري الجنس، وعاملًالجنس،  ًٌمثل األشخاصحاجة لم الخاص هالتوعٌة والتؾ
 .ون المخدراتوالشباب واألشخاص الذٌن ٌتعاطالجنس، 

 
الجنس،  ري ّ لمتؽً ٌنل ّ ؼٌر متقب إم ان فً مجال الرعاٌة الصحٌة يالعاملأن كر وذُي - 32

على  ٌندرؼٌر قاهم أو  الرجال الذٌن ٌتعاطون الجنس مع الرجالالجنس، أو  عامالت/عاملًو
ٌن الرجال الذوصمة ضد ال" :بالتالً من لٌبٌا المستجٌبق  ّ وعل .توفٌر الخدمات المناسبة

األشخاص الذٌن ٌجب أن ٌستفٌدوا من برامج  وبالتالً فإن .هائلة ٌمارسون الجنس مع الرجال
، الرجال الذٌن ٌتعاطون الجنس مع الرجال) عرضةاألكثر  مجموعاتموجهة إلى الالالوقاٌة 
ٌرفضون زٌارة  (الحقنومتعاطً المخدرات ب، (الذكور واإلناث)الجنس  عامالت/وعاملً

 25."انعدام السرٌة بٌن مقدمً خدمات الرعاٌة الصحٌة أنفسهم بسببة المراكز العام
 

ّ تركالتً خدمات ٌمكن لل" أن تكون ؼٌر مالئمة فً نظر النساء المتؽٌرات الجنس  تز على عامال 
مقابلة، آسٌا      -                     ."الجنسبالعمل  تمارسال   الجنس التً

 
، فلعاملة الجنس. فرادباألحتٌاجات الخاصة اال عدم تقبلل الصحً لعاملٌن فً المجاكما ٌجوز ل- 33

 مثلها مثل أيعالج الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة التً ٌجب أن تُي تتعلق بعلى سبٌل المثال، قضاٌا 
ُي  لها ، ولكنأخرى امرأة فحص ل أكثر تواترٍد  اختبارات خاصة، مثلجنسٌة  صحٌةاحتٌاجات  أٌضا

تآلٌل ، الكالمٌدٌا، جنسٌاً ٍد  المنقولة لاللتهابات ازدٌاد"ٌا، هناك وفً مالٌز .سرطان عنق الرحم
فئات متؽٌري  لدى HPV من عدوى فٌروس الورم الحلٌمً البشري على االعضاء التناسلٌة

متوفرة بالنسبة ال توجد خدمات  ،ومع ذلك. فً الجنس العامالت/العاملٌنالذكور واإلناث  الجنس
 26".لنا

 
 
 

رتبطة وصمة والتمٌٌز المال الحدٌثة المستخدمة حول مسؤلة للعبارات راجعةمطبقاً إلجراء - 34
وصمة ال، النوع الجندري، ٌلزم المزٌد من األدلة لفهم العالقة بٌن بفٌروس نقص المناعة البشري

وصمة بشكل ال ٌواجهاندراسات حتى اآلن أن الرجل والمرأة ال وتفٌد .واستخدام الخدمات
مجموعات  لدى، 2010عام  المنظمات ؼٌر الحكومٌةوفد  اتمشاورنتائج أشارت   27.مختلؾ
التمٌٌز الواقع على األشخاص تمٌٌز أكبر من  لفئة األشخاص المتؽٌرٌن جنسٌاً وجود التركٌز

ٌعنً أننا بحاجة إلى إضافة األشخاص مما ، المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري
 .والنوع الجندري ةالعالقات بٌن الوصم بشؤنالزمة لألبحاث المستقبلٌة ال المتؽٌرٌن جنسٌاً 

 

عن فً األماكن العامة، ناهٌك  تقبلها ٌتم بعد لمالجنس  متؽٌريكؤشخاص  ناالقضاٌا التً تواجهإن "
، رئٌسة متؽٌري مٌا كوتزال  -   ."أمامنا طرٌق طوٌلما ٌزال ال. فً التشرٌعات والممارساتدعمها 
  (الجنس المتؽٌريألشخاص ل قة الكارٌبًمنطمجموعة )، الناشطٌن الجنس

 
 عند وضع دائماً  أن نظرة الوصمة والتمٌٌز حاصلةأمرٌكا الالتٌنٌة، عن  المستجٌبون منتحدث - 35

هم وكثٌراً ما "  ،م ذلكدو علٌهٌب"، وال سٌما أولئك الذٌن ومتؽاٌري الجنسالرجال مثلًٌ الجنس 

                                                 
  .تعلٌق على االستطالع، أفرٌقٌا الشمالٌة 25
  .تقرٌر مندوبً المنظمات اآلسٌوٌة ؼٌر الحكومٌة 26
ملخص : "ءلدى النسا المرتبطة بفٌروس نقص المناعة البشرٌة وصمة والتمٌٌزال حول بحوثلركز الدولً لالم 27

: متوفر على الموقع، 2009 آب، "الحدٌث للنص "أ"
http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf 

http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf
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وتبٌن دراسة أجرٌت مإخرا  28.فً بعض الحاالت ضحاٌا ألعمال العنؾ التً أدت إلى الوفاة
فً  الرجال الذٌن ٌتعاطون الجنس مع الرجالبٌن  وباء فٌروس نقص المناعة البشريعن 

العنؾ " :الجنس ًٌلتمٌٌز والعنؾ تجاه الناس مثلأوروبا الوسطى والشرقٌة مستوٌات عالٌة من ا
ال الذٌن ٌمارسون الجنس مع ضد الرج% 10 تتراوح بٌن ةالجنسً للمٌولكنتٌجة  الجسدي
وفً بعض الحاالت، ٌعرقل االستفادة من خدمات . ..فً تركٌا% 23فً جورجٌا إلى  الرجال

معرفة مهنًٌ االفتقار إلى  للرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجالالرعاٌة الصحٌة والنفسٌة 
فً  29".مع الرجال لرجال الذٌن ٌمارسون الجنسلالجنسٌة  ةحتٌاجات الصحباالرعاٌة الصحٌة 
الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع تهمٌش الى والتمٌٌز والعنؾ  وصمال ىأدالعدٌد من البلدان، 

اعة لى خدمات العالج والوقاٌة من فٌروس نقص المنعصول حصعوبة التسبب فً و الرجال
للمتعاٌشٌن مع فٌروس نقص آسٌا الباسٌفٌك  شبكةعن  تقرٌر صدر مإخراً  وقّدم. البشري

ٌتعرض الرجال الذٌن الحقٌقة  أنه فً ،العالجعن أبحاث حول  (+APN)المناعة البشري 
 30.مقدمً خدمات الرعاٌة الصحٌةقبل من  جسديإٌذاء  ٌمارسون الجنس مع الرجال الى 

 

ى سبٌل عل. ٌنألن الناس خائؾ أشد ندرةق أصبحت الجنس فً العرا ًٌمثلبٌن  ةاالجتماعً االتصاالت" 
ّ صحٌفة عن اؼتٌال رجل منسهناك تؽطٌة  المثال، كان صؽٌر لمثلًٌ ومثلٌات ومتؽٌري برنامج لق  

مقابلة، آسٌا            -."عند الحالق هقتل وقد تم. فً بؽداد ومتؽاٌري الجنس
 

الجنس  ضد األعمال الجنسٌة مع نفسقوانٌن تجرٌم  إدي الىيي ذالالجنسٌة المثلٌة استنكار  -36
الرجال الذٌن بٌن  أكثر ارتفاعاً معدل انتشار فٌروس اإلٌدز ؾ. م الصحًالنظا داخل أٌضاً  موجود

فً أوروبا  مع ذلك .فً أوروبا الشرقٌة بٌن عامة السكان مما هو ٌمارسون الجنس مع الرجال
فٌروس  برامجمراقبة وإلى حد بعٌد فً السٌاسة العامة و تجاهلالٌتم الشرقٌة وآسٌا الوسطى، 
 كونهوٌتجلى ذلك  .فئات مثلًٌ ومثلٌات ومتؽٌري ومتؽٌرات الجنس لدى نقص المناعة البشري
بالنسبة للرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع ، وال سٌما حتٌاجاتالا هذه ال توجد خدمات تلبً

نهم فإلى الخدمات، الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال عصول ح عند محاولة . الرجال
.  الجنسٌة مالتحدث بصراحة عن حٌاته همٌمكنال و ؛دماتٌواجهون التمٌٌز من جانب مقدمً الخ

ات اختبار فقط، يشرجفحص ال ") هادفةؼٌر مالئمة أو ؼٌر  الى اختباراتوهذا بدوره ٌإدي 
الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال أن  ال ٌشعر وهكذا ("لاللتهابات المنقولة جنسٌاً 

بشؤن الرجال الذٌن هذه النتائج فً دراسات  كستنعوعالوة على ذلك،  31."لٌهمإالخدمة وصلت "
أن تكون نسبة الرجال الذٌن  فمن المرجح: فً جمٌع أنحاء العالم ٌمارسون الجنس مع الرجال
نقص المناعة لفٌروس  أكثر عرضةمرة  19فً البلدان النامٌة  ٌمارسون الجنس مع الرجال

 32.من السكان بصفة عامةالبشري 
 

                                                 
 .لالتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبًتقرٌر مندوبً المنظمات ؼٌر الحكومٌة ألمٌركا ا 28
وباء فٌروس نقص المناعة البشري بٌن الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال فً "بوزٌسفٌك وآخرون  29

  342-336؛ 85: 2009، االلتهابات المنقولة جنسٌا، "وسط وشرق أوروبا
30 APN+شري للنساء المتعاٌشات، والرجال ، الحصول على الخدمات الصحٌة المرتبطة بفٌروس نقص المناعة الب

، متوفر على 2009الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال، والمتؽٌرٌن جنسٌاً ومتعاطً المخدرات بالحقن، آب 
  http://www.apnplus.org/document/APN_Report2009.pdf: الموقع

  .قرٌر مندوبً المنظمات األوروبٌة ؼٌر الحكومٌةت 31
المخاطر المرتفعة لإلصابة بفٌروس نقص المناعة البشري بٌن  : بارال س، سٌفاكٌس، ؾ كلٌؽورن، وآخرون 32

، مراجعة 2006 – 2000الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال فً البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 
  339ه   4، 2007ة للعلوم، طب المكتبة العام منتظمة،

http://www.apnplus.org/document/APN_Report2009.pdf
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فً . فتٌات تحدٌات محددة، ال سٌما حول الرعاٌة الصحٌة اإلنجابٌة والجنسٌةوتواجه النساء وال- 37
المرأة  إقترح أنه علىعن طبٌب  امقابلته إحدى المستجٌبات التً تمت تتحدثإندونٌسٌا، 

ق العدٌد  ّ وعل  33.الجنس على اإلطالق عدم ممارسة فٌروس نقص المناعة البشريالمتعاٌشة مع 
من قبل تام التجاهل الو لتكوٌن أسرةعلى التخطٌط  نقدرته عدم لىجٌبٌن اإلناث عستمن الم

كما . األمومة فً مع فٌروس نقص المناعة البشري المتعاٌشةالمرأة  على إمكانٌة رؼبةطباء األ
مع  ؼٌر المتعاٌشاتالنساء من  كسواهالمناقشات نفسها فٌما ٌتعلق بتنظٌم األسرة ٌحق لها ا

 .فٌروس نقص المناعة البشري
 

تمكٌن المرأة وتعزٌز وحماٌة واإلسراع بتنفٌذ استراتٌجٌات وطنٌة ل وضع، ضمان 2005عام  بحلول"
االٌدز من خالل /لفٌروس نقص المناعة البشري اد من تعرضهالكامل بجمٌع حقوق اإلنسان والحها تمتع

بما فً ذلك عن جمٌع أشكال العنؾ ضد النساء والفتٌات،  القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز، فضالً 
االؼتصاب وأشكال أخرى من العنؾ الجنسً، والممارسات التقلٌدٌة والعرفٌة الضارة، وسوء المعاملة، 

بشؤن فٌروس نقص المناعة  من إعالن االلتزام ."    -توالضرب واالتجار بالنساء والفتٌا
 (61الفقرة ) 2001االٌدز  لعام /البشري

 
النساء  توذكر. للنساء فً أنحاء كثٌرة من العالم حقٌقٌاً  ٌداً تهدلألسؾ  ٌشك ّل التعقٌم القسريإن  -38

من الحصول على خدمات  هافً نامٌبٌا خوؾ فٌروس نقص المناعة البشري المتعاٌشات مع
 الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة فً قطاع الرعاٌة الصحٌة العامة وحتى الخاصة، نتٌجة للتقارٌر

مع  المتعاٌشاتتعقٌم النساء  بشؤن (ضد حكومة نامٌبٌاالمستمرة قضائٌة الدعاوى الوواالحتجاح )
قة ثال الى عدم ت المستجٌباتأشار 34.ابدون موافقة مستنٌرة منه فٌروس نقص المناعة البشري

لى خدمات الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة عصول حدمً خدمات الرعاٌة الصحٌة عند المقب
ٌُيفرض علٌهن ما لٌم دون فهم دقٌق تعقال اجراءعلى  موافقتهامخاوؾ من ال بسبب ةالمضاعؾ

كرت فً إحدى المقابالت  .الموافقة علٌه، كما حدث ألقربائهن حالة التعقٌم فً إندونٌسٌا وذُي
  35.طفلها والدةبدون معرفتها بعد  مع فٌروس نقص المناعة البشري متعاٌشةمرأة القسري ل

 

دارٌة وؼٌرها من التدابٌر لتشجٌع وحماٌة اإلاالجراءات ، والسٌاسات، ون نلزم أنفسنا بتعزٌز القانونأ"
االٌدز /لفٌروس نقص المناعة البشري اٌع حقوق اإلنسان، والحد من تعرضهالمرأة فً التمتع الكامل بجم

الفتٌات و ع أنواع االستؽالل الجنسً للنساءعن جمً فضالً  من خالل القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز،
رٌة، وجمٌع أشكال العنؾ ضد النساء والفتٌات، بما فً ذلك ألسباب تجاابما فً ذلك  ،والفتٌان

االؼتصاب وأشكال أخرى من العنؾ الجنسً، والممارسات التقلٌدٌة والعرفٌة الضارة، وسوء المعاملة، 
من إعالن االلتزام بشؤن فٌروس نقص المناعة     -."   الضرب واالتجار بالنساء والفتٌاتو

 (31لفقرة ا)  2006 االٌدز  لعام/البشري
 

 :على سبٌل المثال. شة ّ لنساء المرتبطة بالجماعات المهما له وقع أكبر علىاالستنكار االجتماعً - 39
 التً تستخدم بالنساءوصمة المرتبطة ال ٌتم تضخٌم ،المخدرات تتعاطى التًألمهات ا فً حالة
 علٌهام الحصول عدالوكالة أو إما بعلى الخدمات  النساء وهذا ٌإدي إلى حصول. المخدرات

فً مجموعة التركٌز ؼٌاب المرافق  المشاركات تكا الالتٌنٌة، أبرزرمًفً أ. إلطالقعلى ا
 36.الكحول كمشكلة رئٌسٌةوتشرب المخدرات  التً تستخدمللنساء 

                                                 
 .تقرٌر مندوبً المنظمات اآلسٌوٌة ؼٌر الحكومٌة 33
 .المنظمات األفرٌقٌة ؼٌر الحكومٌة تقرٌر مندوبً 34
  .تقرٌر مندوبً المنظمات اآلسٌوٌة ؼٌر الحكومٌة 35
  .تقرٌر مندوبً المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً أمٌركا الالتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً 36
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ي والمثلٌات لمثلًلخدمات الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة  الحصول على من الصعب أو المستحٌل" 
، ا تؤمٌنهاوالبعض ال ٌستطٌعو ؛"الجنس التجاري"، فضال عن العاملٌن فًلجنسوالمتؽاري ومتؽٌري ا

  مقابلة، أفرٌقٌا –         ."ةوهناك حواجز قانونٌة وسٌاسً
 

 

التـجـرٌــم 

 ةالجنسً المثلٌةلزٌادة فً تجرٌم السلوكٌات مثل هم حول اقعن قلجٌبٌن ستجمٌع الم أعرب- 40
؛ نقص المناعة البشريفٌروس  انتقال عدوى؛ وكذلك نسفً الج العملووتعاطً المخدرات 
إما لسبب  المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشريتجرٌم وٌطّبق  .الحالةوعدم الكشؾ عن 

عند إقامة ري فٌروس نقص المناعة البشاإلصابة بالفٌروس أو عدم الكشؾ عن عدوى  انتقال
 ةتهم 100 تم ما ٌقارب قدوفً كندا، . ةالبلدان المتقدمجنسٌة ذات الصلة فً بعض  عالقات

، حتى فً كشؾ عن فٌروس نقص المناعة البشريحاالت عدم ال بسببجنائٌة منذ الثمانٌنات 
التهم التً  من هذه  70مع أكثر من  ؛الفٌروس عدوى على انتقال حاالت عدم وجود دلٌل

صمة مزدوجة فً و نقص المناعة البشريلفٌروس جٌبون أن ستورأى الم .أسفرت عن إدانة
المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص  تجرٌموٌتم امالت الجنس، ع/ٌتم سجن عاملًأوروبا الؽربٌة حٌث 

 الحاصلٌن كما ٌمكن ترحٌل األشخاص .انتقالهاأو عدم فً حالة انتقال العدوى  المناعة البشري
لى إ  -مهاجرٌن ؼٌر محددكان وضعهم ك فً حال - فٌروس نقص المناعة البشريلى عالج ع

 37.العالجلى نفس عصول حالفٌها بلدان حٌث ال ٌمكن 
 

انخفاض فً ٌسهم  فٌروس نقص المناعة البشريعدم اإلفصاح عن أن تجرٌم  المستجٌبون قال- 41
عن انخفاض فً الرؼبة فً  ، فضالً اختبار فٌروس نقص المناعة البشري اداءالرؼبة فً 

، بما فً ذلك خدمات الصحة ة البشريفٌروس نقص المناعب المرتبطة خدماتال لىعصول حال
عوامل الأحد ٌشك ّل تجرٌم بؤن العامالت الجنس /عاملوواستشهد  .الجنسٌة واإلنجابٌة األخرى

على تقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة، بما فً ذلك اختبار فٌروس اإلٌدز وأشكال  التً تإثر سلباً 
ؼٌر  عبئاً  قة والكاراٌٌب والسودتتحم ّل مجتمعات األفارفً كندا، . أخرى من الفحص الصحً

 السودالرجال  بٌن هم فً كندا نصؾ حاالت التجرٌم ما ٌقارب ؛وصمة والتمٌٌزال من متناسب
 39.فً أوروبا الؽربٌة التوج ّهتم التعرؾ على نفس  38.المتؽاٌري الجنس

 
 

 ث عنها المستجٌبونكما تحدّ آثار التجرٌم 

 بفٌروس  ٌنالسكان المتؤثر، مما ٌزٌد من تهمٌش والتمٌٌز ةتجرٌم ٌساهم وٌإدي إلى إدامة الوصمال
 .نقص المناعة البشري واإلٌدز

 لفٌروس نقص المناعة البشري واإلٌدز العامةض االستجابة الصحٌة تجرٌم ٌقوّ ال .

 تجرٌم ال ٌدعم النهج القائم على األدلة لتحدٌات وباء اإلٌدزال. 

 ة البشرياختبار فٌروس نقص المناع التجرٌم ٌكبح اجراء. 
                                                 

 .تقرٌر مندوبً المنظمات األوروبٌة ؼٌر الحكومٌة 37
  .تقرٌر مندوبً المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً شمال أمٌركا 38
 و  (GNP+ Europe)اإلٌدز فً أوروبا /الشبكة العالمٌة لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري 39

تحلٌل سرٌع للقوانٌن : المناعة فً أوروبا ، تجرٌم انتقال عدوى فٌروس نقص(THT)تٌرنس هٌؽنز ترست 
االتفاقٌة "ومعدالت المالحقة القضائٌة النتقال عدوى فٌروس نقص المناعة البشري فً الدول الموق ّعة على 

 www.gnpplus.net/criminalisation/rapidscan.pdf: متوفر على. 2005األوروبٌة لحقوق االنسان، 

http://www.gnpplus.net/criminalisation/rapidscan.pdf
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 منةاآلالسلوك ؼٌر  على ذلككنكار وعلى اإلع ٌشجّ تجرٌم ال. 

 ستهدؾ ظلماً الجماعات اإلثنٌة والعرقٌةيتجرٌم ال. 

 المتؤتٌة من مخاوؾال. تجرٌم ٌإثر على منظمات خدمات اإلٌدز وٌحول دون تقدٌم الخدماتال 
عالج وؼٌرها من الخدمات المتصلة على توفٌر التعلٌم وال إثر تؤثٌراً سلبٌاً تمسإولٌة القانونٌة ال

 .بالصحة

 لدى الواصمةٌزٌد من المواقؾ  نقص المناعة البشريفٌروس  عدم الكشؾ عن حالةبسبب تجرٌم ال 
مجرمٌن "  ك روس نقص المناعة البشرياألشخاص الذٌن ٌعٌشون مع فً ٌُيعتبروؼالباً ما  ؛الجمهور
 .تً تواجه هذه المجموعاتوالتمٌٌز ال وصمة ال على ثقلٌضٌؾ  مما، "محتملٌن

 ًام العدالة ٌجعل النظام ؼٌر واإلٌدز داخل نظ الوعً بفٌروس نقص المناعة البشريز وعدم  ّ التح
 .للتعامل مع هذه الحاالت مهٌؤ

 

الحماٌة ضد الوصمة والتمٌٌز 

اء للقض التشرٌعات المناسبة، واألنظمة وؼٌرها من التدابٌر، سن أو تعزٌز أو فرض 2003ل عام قب"
، وضمان التمتع الكامل بجمٌع حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة لألشخاص على جمٌع أشكال التمٌٌز

  ".ةاالٌدز وأفراد الجماعات المعرض/هالذٌن ٌعٌشون مع فٌروس نقص المناعة البشري
 (58الفقرة ) 2001 االٌدز  لعام/من إعالن االلتزام بشؤن فٌروس نقص المناعة البشري  -
 

 ر ّ توؾالتً و ،فً جزء من بالدهمعلى األقل  ،على علم بالخدمات المتوفرة المستجٌبٌنؼالبٌة - 42
 .4التفاصٌل فً الرسم البٌانً رقم . والتمٌٌز ةالحماٌة ضد الوصم

 

 
 
  

أكثر من ثالثة  أجابوصمة والتمٌٌز، لل للتصديعلى سإال حول أنواع الخدمات المتاحة  رداً - 43
لألشخاص المتعاٌشٌن مع توعٌة التثقٌؾ والتوافر برامج ب أنهم على علمالمستجٌبٌن أرباع 

هذا  ظاهرٌاً، .جزء من بلدهمفً على األقل  م،فٌما ٌتعلق بحقوقه فٌروس نقص المناعة البشري
 معرفة فً ٌرؼب المستجٌبونذلك،  ومعمثل هذه الخدمات على نطاق واسع؛ انتشار ٌعنً 

إمكانٌة وكٌفٌة معرفة لوٌلزم إجراء المزٌد من األبحاث  .والحاجة إلٌها هذه الخدماتالمزٌد عن 
، ولكن نتائج لم ٌرد هذا األمر فً اسئلة االستطالع. لى مثل هذه الخدماتعالناس  معظمصول ح
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بشكل كامل و مهذه الخدمات لصالحهأن الناس ؼٌر قادرٌن على استخدام  أشارتالمسح الشامل 
 .حتى اآلن

 

ماٌـة قوانٌن الح

أن % 59قال  ،والتمٌٌز ةلحماٌة ضد الوصماعلى علم بقوانٌن  (%77)بٌنما معظم المستجٌبٌن - 44
هناك حاجة  .منفذة أو مطّبقة ؼٌرأن القوانٌن % 78؛ وقال بشكل جٌد القوانٌن لم تكن معروفة

مها فٌما الوعً حول قوانٌن الحماٌة، بما فً ذلك حقوق اإلنسان، وكٌفٌة استخدا منإلى المزٌد 
من % 44وعلى النقٌض من ذلك، . مرتبط بفٌروس نقص المناعة البشريٌتعلق بالتمٌٌز ال

لى الوقاٌة والعالج عصول حلامما ٌزٌد من صعوبة  ،على علم بالقوانٌنمستجٌب  1115 أصل
؛ الجنس نفسمع ر السلوك الجنسً  ّ تحظالتً قوانٌن ال ذكرتمعظم التعلٌقات  .الرعاٌة والدعم

مستجٌب  478أصل من  .الحالةالفٌروس وعدم الكشؾ عن  عدوى ؛ وتجرٌم انتقالالحقن تبادل
األشخاص : على اآلثار ذكر% 30الذٌن كانوا على علم بمثل هذه القوانٌن، على األقل 

، األشخاص الذٌن ٌستخدمون المخدراتو ،مع فٌروس نقص المناعة البشري المتعاٌشٌن
، والرجال الذٌن ٌمارسون مثلًٌ ومثلٌات الجنسن، وجنس، والمهاجريال عامالت/وعاملً

 .، والسجناءالمتؽٌرٌن جنسٌاً الجنس مع الرجال، واألشخاص 
 

برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز عمل  مخطط

لمكافحة  المعنً باإلٌدز على سإال حول اإللمام بعمل برنامج األمم المتحدة المشترك رداً - 45
 األمم المتحدة برنامجفً كل منطقة أن  المستجٌبٌنمن  %40أكثر من  ٌز، ذكروالتمً ةالوصم

ولكن  .والدول الراعٌة له ٌعملون فً مجال المساعدة التقنٌة والتموٌل المعنً باإلٌدز المشترك
من خارج أمرٌكا الشمالٌة لم تكن على دراٌة  مستجٌب 1000 من من أكثرتقرٌبا % 30نسبة 
 .فً المنطقة أو المجتمع ذالمنف ّ ج عمل البرنام بطبٌعة

فً مكافحة  األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز برنامجإال حول مدى فعالٌة على س رداً - 46
ذا على اإلطالق أو كان  فعلٌاً  أن البرنامج لٌس المستجٌبٌنحوالً ثلث  والتمٌٌز، ذكر ةالوصم
كا الالتٌنٌة ومنطقة البحر ريفرٌقٌا وآسٌا، وأمأ المستجٌبٌن منؼالبٌة   وأشار .جداً  ةقلٌلفعالٌة 

ة يوالدول الراعٌة لها فعال المعنً باإلٌدز المشتركاألمم المتحدة برنامج أن  ظنهمالكارٌبً إلى 
إلى حد ما أو فعالٌة أو فعالة جداً فً برامجها فً البالد المساهمة فً القضاء على وصمة 

المناطق حٌث لٌس هناك وجود قوي  فً .او التمٌٌز/و رتبطة بفٌروس نقص المناعة البشريالم
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لم ٌعرؾ  وروبا الؽربٌة،، مثل أمرٌكا الشمالٌة وأاألمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز لبرنامج
 .قلٌلة أو معدومةالبرنامج أن فعالٌة  وجدوااإلجابة على السإال، أو  المستجٌبٌنؼالبٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدعوة مع الحكومات، فً ألمم المتحدة بدور ا على علم ٌن فً العالممن المستجٌب% 35 حوالً- 47
 المسح  هذانتٌجة  .ن فً مجال حقوق اإلنسانين متخصصيموظؾ ٌعرؾ عنفقط % 16ولكن 
األمم المتحدة المشترك المعنً  تقٌٌم الثانً المستقل لبرنامجال  التً توّص ل إلٌها نتائجالدعم ت

وٌنبؽً  .الوطنًللتصدي لحقوق اإلنسان على الصعٌد  بالمزٌدلقٌام لالحاجة باإلٌدز والذي ٌثبت 
فً مجال  الوطنٌةستجابة الالحاجة إلى زٌادة اٌعالج البرنامج  كونالنظر فً مراجعة التوظٌؾ 

 .حقوق اإلنسان
 
 المستجٌبٌنمن % 75استشهد وصمة والتمٌٌز، العلى سإال حول ما ٌحد من الرد على  رداً - 48

االفتقار إلى الدعم الحكومً أو أشاروا الى  المستجٌبٌنأكثر من نصؾ  .إلى التموٌلاالفتقار ب
بالنتٌجة السابقة األمر  ممكن ربط. وصمة والتمٌٌزالللعمل على  المخصصٌننقص الموظفٌن 

األمم  برنامج خصصٌن فًتم وظفٌنبوجود معلى علم  المستجٌبٌنفقط من % 16 أي أن
 .فً مجال حقوق اإلنسان ٌعملون إلٌدزالمتحدة المشترك المعنً با

 
قٌاس التقدم من أجل  لوسٌلةوصمة والتمٌٌز، نحن بحاجة الوالرد على  البرمجة المالئمة بهدؾ- 49

والتمٌٌز،  رتبطة بفٌروس نقص المناعة البشريوصمة المالوهناك اآلن أدوات لقٌاس  .المحرز
، فٌروس نقص المناعة البشريلألشخاص المتعاٌشٌن مع  40وصمةالواحد منها هو مإشر 

المتحدة كما هو موضح فً النتائج التً توصل إلٌها فً مٌانمار، ورواندا، والصٌن، والمملكة و
 عملهذه األدوات، كما أشٌر فً ورقة  .المنظمات ؼٌر الحكومٌة عدم التمٌٌزعمل ورقة نتائج 

ولم  ؛على المستوى الوطنًعلى نطاق واسع بما فٌه الكفاٌة  ٌتم استخدامهاعدم التمٌٌز، ال 
.   (UNGASS)دورة الجمعٌة العامة االستثنائٌة  مإشراتإلى جنب مع  ستخدم حتى اآلن جنباً تُي 

 .وصمة والتمٌٌزالحد من الالحالٌة ؼٌر كافٌة لتقٌٌم  دورة الجمعٌة العامة االستثنائٌةمإشرات 
فً مإشر هو إلبالغ ل ٌدزٌدعمه برنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإل الذيمكان الو

                                                 
لألشخاص المتعاٌشٌن مع  أداة هو لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري وصمةالمإشر  40

تحسٌن البرامج والسٌاسات الرامٌة إلى تحقٌق الى وتهدؾ المبادرة . فٌروس نقص المناعة البشري، ومن قبلهم
هدؾ األداة إلى تقٌٌم الجهود المبذولة لمعالجة ت .والعالج والرعاٌة والدعمعلى الوقاٌة،  الحصول الشامل

والشركاء  .كجزء من مبادرة شاملة للبحوث والدعوة عند تنفٌذهاأكثر فعالٌة  يوصمة وجمع األدلة، وهال
الشبكة العالمٌة  :المإسسون لمإشر الوصمة لألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري هم

فٌروس نقص  للمتعاٌشات معوالجماعة الدولٌة  ،(+GNP) االٌدز/فٌروس نقص المناعة البشريمع  متعاٌشٌنلل
؛ وبرنامج األمم المتحدة المشترك  (IPPF) األسرة الدولً لتنظٌم االتحادو؛ (ICW) االٌدز/المناعة البشري

 .(UNAIDS)االٌدز /فٌروس نقص المناعة البشريب المعنً
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14%
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دورة الجمعٌة العامة  أٌضا مإشرهو هذا المإشر، . (NCPI) ب ّ ة المركسٌاسة الوطنًال
لى الشامل عصول حلقٌاس التقدم المحرز نحو الد البلتقارٌر من  جزءهو  االستثنائٌة؛ وبالتالً

ٌدز على اال/سٌاسات فٌروس نقص المناعة البشريم وضع استراتٌجٌات و ّ وٌقً .العالج
التخطٌط االستراتٌجً، والوقاٌة، وحقوق : ي أربعة مجاالت عامة ّ المستوى الوطنً وٌؽط

 ؛ "ب"جزء ال؛ والمجتمع المدنً " أ"جزء على الحكومات ملء ال .اإلنسان، والرعاٌة والدعم
 أسئلة حول "ب" الملحقنظر أ)على التقرٌر الحكومة وجوب توقٌع وموافقة على الرؼم من 

 .لمإشر السٌاسة الوطنٌة المركبوالتمٌٌز  ةوصمال
 
  

لكن هذه المإشرات النوعٌة  .حقوق اإلنسانب  (NCPI)ب  ّ ٌرتبط مإشر السٌاسة الوطنٌة المرك- 50
المجتمع المدنً،  قبل  ضمان مشاركة واسعة النطاق منل، ويساسلوضع معٌار أؼٌر كافٌة 

مواجهة الحواجز على إعالم البرمجة لفً  تخداملالسأو  ،قٌاس التقدم المحرز أو تؤثٌر البرمجةلو
 أصل منمستجٌب  245 المنظمات ؼٌر الحكومٌة، فقط  من خالل استطالع .يوطنالمستوى ال

 سبقمن هإالء األشخاص  118و  .بمإشر السٌاسة الوطنٌة المرك ّبكانوا على دراٌة  1021
فٌما تج أن وعً المجتمع المدنً ٌمكننا أن نستن .فً الماضً "ب"الجزء ب خاصةبٌانات  واقدمو

مإشر السٌاسة الوطنٌة استخدام إذا أردنا  .دمحدّ  ٌتعلق بمإشر السٌاسة الوطنٌة المرك ّب
 فً هذه الحالوالتمٌٌز وتحسٌن البرمجة،  ةلقٌاس التقدم المحرز فً الحد من الوصم المرك ّب

حتاج المجتمع المدنً يسوؾ  وكذلكالمإشرات أن تكون مناسبة وأكثر تفصٌالً، ٌجب على 
 .لمشاركة بشكل كامل فً جمع البٌاناتل

 

األولــوٌــات 

فع مستوى الوعً لرهناك حاجة ماسة ٌزال ما ، اإلٌدزوباء  علىعاماً  30قرابة بعد لألسؾ، - 51
األولوٌة األولى ألكثر من ثلث المشاركٌن  ٌمث ّل؛ وهذا مناعة البشريوالمعرفة بفٌروس نقص ال

ؾ بشؤن فٌروس نقص المناعة توفٌر المعلومات والتثقً" :المستجٌبٌنق أحد  ّ علكما  .(38%)
المطلوب . وصمة والتمٌٌزاللحد من لمة الناس مهم جداً فً هذا الوقت االٌدز إلى عا/البشري

وشملت جمٌع المناطق باستثناء  41".االٌدز/المناعة البشريمزٌد من الوعً حول فٌروس نقص 
ر بشؤن فٌروس نقص وعً الجمهو زٌادة :الثالث  ألولوٌات اإلقلٌمٌةا رأس سلمأفرٌقٌا فً 

 .فً أهم األولوٌات المناعة البشري
 

. بالضؽط على الحكومات لتؽٌٌر القوانٌن والسٌاسات الضارة تتعلقاألولوٌة العالمٌة الثانٌة - 52
واعترؾ  .العالم فًوالثانٌة  ٌنجٌبٌن األوروبًستبٌن الم األولى بالمرتبةاألولوٌة  ههذ وأتت

ضد وصمة الة بالحاجة إلى معالجة القوانٌن الجنائٌة التً تزٌد من حدّ  أٌضاً  المستجٌبون
العدٌد من  وكون األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري؛شة والجماعات المهمّ 

وتحقٌق حقوق حترام وحماٌة الستخدم تلك التً ٌمكن أن تُي  –لحماٌة لأن تكون  المُيحتملالقوانٌن 
لم تكن  -األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري اإلنسان للفئات المهمشة و

عدوى انتقال بخصوص محاولة وإزالة القوانٌن الجنائٌة العلٌنا ٌجب "  .مطب ّقةأو جٌداً معروفة 
لحد من ا وال تساهم فً، عفا علٌها الزمنوضارة فهً قوانٌن .... فٌروس نقص المناعة البشري
 42."…فٌروس نقص المناعة البشريانتقال العدوى ومواصلة وصم 

 

                                                 
 .ستطالع، أفرٌقٌا الجنوبٌةتعلٌق على اال 41
 .تعلٌق على االستطالع، أمٌركا الشمالٌة 42
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هو وكان هذا . تموٌل منظمات المجتمع المدنً كؤولوٌة عالمٌة ثالثة المستجٌبون أمر دحدّ - 53
ق أحد  ّ وعل. ومنطقة البحر الكارٌبًركا الالتٌنٌة يمن أفرٌقٌا وأم نللمستجٌبًاألولوٌة رقم واحد 
لعمل عن امسإولة  المنظمة التً أنتمً إلٌها كانت" :تعبئة المجتمع المدنًآثار  المستجٌبٌن عن
مع  المتعاٌشٌنالمجتمع المدنً للتصدي لحاالت التمٌٌز التً ٌتعرض لها  أخرى من مع منظمات

حشد تؤٌٌد مختلؾ منظمات  ألننا تمكّن ا من مثمرةالجهود كانت . فٌروس نقص المناعة البشري
 43. "لتحسٌن الوضعي فً الضؽط على السلطات المعنٌة المجتمع المدن

 
 2003عام  بحلول االٌدز/مكافحة فٌروس نقص المناعة البشريضمان وضع وتنفٌذ استراتٌجٌات وطنٌة متعددة القطاعات وخطط التموٌل ل"

وأبعاد الوباء على أساس العمر؛  درٌةالجنمعالجة القضاٌا ووصمة والصمت والحرمان؛ ال؛ ومواجهة مباشرةلوباء بعبارات لالتصدي : بهدؾ
المتعاٌشٌن مع شراكات مع المجتمع المدنً وقطاع األعمال التجارٌة والمشاركة الكاملة لألشخاص  ووضعوالقضاء على التمٌٌز والتهمٌش؛ 
            ".النساء والشبابال سٌما ، األشخاص الذٌن ٌنتمون الى المجموعات الضعٌفة واألكثر عرضةاإلٌدز، /فٌروس نقص المناعة البشري

 
  (37 الفقرة)  2001 االٌدز لعام/من إعالن االلتزام بشؤن فٌروس نقص المناعة البشري -     

 
 برنامجتعتبر المجتمع المدنً  فئة من وعكست التعلٌقات الواردة فً الدراسة االستقصائٌة أن- 54

، مما  ٌشك ّل صعوبة فً لحكوماتع امعن كثب  األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز ٌعمل
قد ٌكون المجتمع المدنً فً بعض البلدان فً وضع  .حقوق اإلنسانالتحدي الفعال فً مسؤلة 

 وأوضح .األمر الالحقة لتفعٌل هذا اتقدرال يننمّ وٌجب أن  ؛ضل للقٌام بؤنشطة الدعوة المحلٌةأؾ
الوصول إلى  منمنظمات المجتمع المدنً ن ستتمّك ، التموٌل توف ّراذا : "أحد المستجٌبٌن بالتالً

فٌروس نقص  على قضٌةالعمل سٌتم بناء قدرات المجتمعات المدنٌة،  تمإذا  .النائٌةالمناطق 
تمرٌر مشارٌع القوانٌن من الحكومة أٌضا ستتمكن ، وبطرٌقة أكثر فاعلٌةاالٌدز /المناعة البشري
 44."وصمة والتمٌٌزالن م سٌحد مم ّا ،لمنظماتوضع سٌاسات لفً البرلمان ل

 

نقاط المناقشة اإلقلٌمٌة 

 يكاؾؼٌر الهتمام الا بسببفً كل مجموعة إقلٌمٌة من المقابالت، أعرب المشاركون عن قلقهم - 55
. الشامل على العالجحصول الفً تحقٌق  للمجموعات الرئٌسٌة

 
دة المشترك المعنً األمم المتحبرنامج  بشدة ظاهرة تراجع وناألوروبً انتقد المستجٌبون- 56

ختفً يسوؾ  بالمجموعات الرئٌسٌة المتعلق ”أسلوب الكالم“بؤن  همعن قلقه واوأعرب باإلٌدز،
لى عدم وجود ع واعلقكما  2010.45فً عام  الشامل للحصول الموعد النهائًبمجرد إنهاء 

أمر حاسم لدعم أصحاب ، وهذا يوطنال حقوق اإلنسان على الصعٌد ن متخصصٌن فًموظفً
تعلقة فً تنفٌذ الوصول إلى برامج العدالة، مثل الخدمات القانونٌة الم ٌنلمصلحة الوطنًا

 .بفٌروس نقص المناعة البشري
 

األمم المتحدة المشترك المعنً  برنامج ه باستطاعةأمرٌكا الشمالٌة أن المستجٌبون من وٌشعر- 57
ٌاسات العامة، وتحدٌد أفضل كا الشمالٌة فٌما ٌتعلق بالسريفعل المزٌد فً أميأن  باإلٌدز

 ةوٌلزم المزٌد من العمل لمكافحة مشكلة الوصم .الممارسات، والتؤثٌر على الحكومات الوطنٌة
بالنسبة  قٌود السفرعلى إزالة العمل وتم ذكر .  العالجلى الشامل عصول حوال تجرٌموال والتمٌٌز

                                                 
  .تعلٌق على االستطالع، أفرٌقٌا الؽربٌة والوسطى 43
  .تعلٌق على االستطالع، أفرٌقٌا الؽربٌة والوسطى 44
 .تقرٌر مندوبً المنظمات األوروبٌة ؼٌر الحكومٌة 45
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األمم  برنامججابً لقٌادة كمثال إيلألشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري، 
 46.والشراكة مع تحقٌق نتائج ملموسة المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز

  
، وزٌادة الدعم المقدم إلى لعمل مع الحكوماتلة بشدة الحاجة الملحّ  وناآلسٌويمستجٌبون وردد ال- 58

أن  اإلٌدزاألمم المتحدة المشترك المعنً ب لبرنامجٌمكن . الرئٌسٌة ةالمتضرر مجموعاتال
 وتم طلب .بفرص أكبر إلدارة األموال بشكل مباشر ابتزوٌده المجموعاتالعمل مع  ٌضاعؾ

وتنفٌذ ، وتصمٌم أموالهاإدارة فً  المجموعات الرئٌسٌةتقدٌم المزٌد من الدعم لبناء قدرات 
 .اوتقٌٌم البرامج الخاصة به

 
 تُيعتبر. وقدرة منظمات المجتمع المدنًالحاجة إلى زٌادة التموٌل  ارقةاألؾ المستجٌبونوردد - 59

أكثر  مع فٌروس نقص المناعة البشريالمتعاٌشٌن ألشخاص االمنظمات ؼٌر الحكومٌة وشبكات 
ووكاالت  األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز من برنامجوصمة والتمٌٌز الفً معالجة  نشاطاً 

بفٌروس نقص المناعة  المرتبطلخوؾ من خالل حمالت توعٌة لمعالجة ا)األمم المتحدة األخرى 
ضعؾ القدرة هو المجتمع المدنً ضد الوصمة من قبل ومما ٌعوق تنفٌذ برامج فعالة  .(البشري

 .التقنٌة للموظفٌن لتنفٌذ برامج فعالة واالفتقار إلى الموارد
 

مرة ة المجتمعات المحلًاألمم المتحدة المشترك برنامج إشراك حاجة الى ن وجٌبستالم وأشار- 60
زٌادة مشاركة المتعاٌشٌن مع   مبدأ استعادة)والتمٌٌز  ةفً مكافحة الوصم بشكل مباشروأخرى 
عن معالجة  بما أن التركٌز الحالً أصبح بعٌداً ، (مرة أخرى على جدول األعمال GIPA اإلٌدز
وإشراكهم ، األشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشريوتمكٌن  ؛والتمٌٌز ةالوصم
 المجتمع المدنً برنامجدعا على وجه التحدٌد،  ،فً نامٌبٌاو. وصمةالمعالجة  علىلمساعدة فً ا

 47.لتعقٌم القسريلالعام  النقض ٌعرب أكثر عنأن  األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز
 

ٌادة ز األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز على برنامجأمرٌكا الالتٌنٌة، ٌجب أن ٌعمل  فً- 61
 ٌرى المستجٌبون أن. العمل مع الحكوماتالظهور بمشاركة المجتمعات المحلٌة، ولٌس فقط 

دائماً صدى  وال ٌحملرسمً،  األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز هو دور برنامجدور 
 48.للسكان المتؤثرٌنالقضاٌا الٌومٌة وة، الحقٌق

 

 

 ستنتاجات الرئٌسٌة وتوصٌات العمل الا

  وصمة الهذه المشاورات مع المجتمع المدنً لدراسة خالل العدٌد من المواضٌع الرئٌسٌة من  وقد ظهر
 .نقاط للعمل مع وهً موجزة هنا. والتمٌٌز

 
، فعالة لفٌروس نقص المناعة البشريالستجابة العٌق ايوصمة والتمٌٌز ال موضوع ما زال- 1

نقل الحاجة ومن الصعب . وجه السرعة على الجهود الرامٌة إلى التصدي له ٌجب أن ٌتم قٌاسو
وٌمكن أن تكون  ،والتمٌٌز ةتتوفر برامج لمكافحة الوصم .والتمٌٌز وصمةالمعالجة ل ةالملحّ 
فٌها  تتوف ّرفً األماكن التً ٌحتمل أن . لكنها محدودة للؽاٌة وتحتاج إلى زٌادة فورٌةفعالة، 

                                                 
  .ي أمٌركا الشمالٌةتقرٌر مندوبً المنظمات ؼٌر الحكومٌة ؾ 46
 .تقرٌر مندوبً المنظمات األفرٌقٌة ؼٌر الحكومٌة 47
  .تقرٌر مندوبً المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً أمٌركا الالتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً 48
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فً حاالت أخرى،  .هاواستخدام هايلعصول حالوصمة والتمٌٌز التمنع الخدمات والرعاٌة، 
على تصمٌم وصمة المرتبطة بمجموعات معٌنة من الناس والممارسات الٌمكن أن تإثر 

ى هذه الحاجة إل فً أمسّ هم أو  همالبرنامج نفسه وتقٌٌد الوصول إلى أولئك الذٌن لم ٌتم وصم
 49.الخدمات

 
عقابٌة والسٌاسات والممارسات التً تمنع زالة القوانٌن الإلٌجب أن تعمل الحكومات والمجتمع المدنً 

توثٌق وتقٌٌم أثر هذه القوانٌن، وتٌسٌر فعالة لفٌروس نقص المناعة البشري، بما فً ذلك االستجابات ال
البرلمانات والسلطات القضائٌة، القانون، ووزارات الصحة، و تنفٌذإجراء حوار منتظم بٌن سلطات 

إلنشاء بٌئة  المعنً باإلٌدز ن برنامج األمم المتحدة المشتركدعم ماإلٌدز والمجتمع المدنً ب انلجو
 .مالئمة

 
نوعٌة حٌاة  ٌإدٌان الى انخفاض بفٌروس نقص المناعة البشري ٌنالمرتبطوالتمٌٌز وصمة ال- 2

، نقص المناعة البشريعلى الوقاٌة من فٌروس  الشاملحصول الحد بشكل خطٌر من الاألفراد و
الذٌن ٌعٌشون  النسٌان بالنسبة لألشخاصسهل  هذا الوضع .الدعمالعالج والرعاٌة وكذلك و

األفراد، وخاصة إن . ط الحٌاةحرٌة االختٌار فً المهن ونمب وٌتمتعون، الجنسٌة علناً  حٌاتهم
الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع ، مثل تحدٌدهم وارتباطهم بمجموعات رئٌسٌةتم  الذٌن

المخدرات والمهاجرٌن  ومتعاطً الجنس، التعام/ي، وعاملالمتؽٌري الجنس، الرجال
من والتمٌٌز  وصمةال قضٌةزٌد ت. فً جمٌع أنحاء العالمعقلٌاً وجسدٌا مهددون والسجناء، 

 الحصول حد من، وبالتالً تلتٌار الرئٌسً للمجتمعخارج ابدفعهم ل تسببحٌاتهم فً الخفاء، إذ ت
عن  ؼٌرها من الخدمات الصحٌة، فضالً و يٌروس نقص المناعة البشرعلى الخدمات المتعلقة بؾ

مواجهة فٌروس كل شخص ٌشارك فً  على ولذلك، ٌجب .عٌةجتمااالو قتصادٌةالفرص اال
األشخاص والتمٌٌز ضد  ةمعالجة الوصمٌعٌد اعطاء األولوٌة لأن  نقص المناعة البشري

--ة، ّ وٌة ملحشة كؤول ّ وؼٌرهم من الجماعات المهم المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري
 .على المستوٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة، والوطنٌة والمحلٌة

 
 م بشؤن فٌروس نقص المناعة البشريالوعً العارفع مستوى  الى الدراسة االستقصائٌة أشارت- 3

ٌتطلب النقاش المستمر  هلكن ،وضحاها لٌلةوصمة لن ٌحدث بٌن الحواجز كسر . أولوٌة عالمٌةك
وفٌروس  ةالجنسً الحٌاةمات محرّ تعلٌم بؽٌة إزالة الؽموض وإعادة ورفع مستوى الوعً وال

زٌادة  ئهاإلٌدز وشركاعلى البرنامج المشترك المعنً ب .طبٌعًوضع  البشري الى نقص المناعة
 المسإولٌنووالتمٌٌز بٌن واضعً السٌاسات، ة الوعً وتعزٌز القٌادة فً مكافحة الوصم

نتخبٌن، ملٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة، والمجتمع المدنً وعامة والبٌروقراطٌٌن، والعا المُي
 .الجمهور

فعالة لفٌروس نقص هٌكلٌة التمٌٌز، بما فً ذلك القوانٌن الجنائٌة والسٌاسات ؼٌر المستوى - 4
الصحة العامة  أبحاثحساب  علىاألخالق من منطلق  ما ٌتم دفعهاؼالباً التً ، والمناعة البشري

وؼٌرهم من  شريبالمتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة الض قدرة قوّ لى األدلة، تع المستندة
حصول الالحواجز التً تحول دون  50.فً الصحة فً الحصول على حقهمشة  ّ الفئات المهم

                                                 
  .اً مناقشته سابق للمخدرات الذي تمت العالج االستبدالًو الحقن مثال تبادلك 49
50

الخدمات ؼٌر : ن الحصول على الخدمات صعب أو مستحٌل، أعطوا األسباب التالٌةالمستجٌبون الذٌن أجابوا بؤ  
موجودة؛ االنتقال الى العٌادات ؼٌر متوفر أو ال ٌحتملون تكالٌفه؛ البنٌة التحتٌة ضعٌفة أو ؼٌر موجودة؛ 

زال تما . لمنخفضنادرة أو ؼٌر منقولة الى اللؽة العامٌة أو مشروحة للناس ذات المستوى التعلٌمً االمعلومات 
على  ؼٌر منشورةفٌروس نقص المناعة البشري والمعلومات حول مدى توافر الخدمات لالرسائل الرئٌسٌة 

 ال ٌتم عن ذلك، فضالً  .ال ٌتكلمون اللؽة المحلٌة الذٌن أو األشخاص األمٌٌن، وال تصل إلى وكاؾٍد نطاق واسع 
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تتجاوز القطاع الصحً، وسوؾ تتطلب الدعم القانونً، وسبل المعٌشة المستدامة، الشامل، 
، باإلضافة إلى تدخالت فٌة وسهلة المنالإضااتصاالت ومعلومات و وفرص التعلٌم للجمٌع

لدراسة االستقصائٌة فً ا وأشٌر إلٌهفً التقرٌر  تم مناقشتهكما  .صحٌة ٌمكن الوصول إلٌها
حد من تزٌد من الوصمة وتوالعنصرٌة  والتحٌز الجنسً الفقرالحواجز مثل فإن والمقابالت، 
األمم  برنامجعلى . عة البشريتعلقة بفٌروس نقص المنالى الخدمات المعصول حإمكانٌة ال

 .قطاعاتالنصرة قضٌة اتباع نهج متعدد ل الرٌادةفً  المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز االستمرار
 
أطر العمل على الصعٌدٌن  التؤكد من وضع األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز برنامجعلى - 5

على الوقاٌة من  الشاملحصول الٌق الجهود المبذولة لتحقواستمرار دعم لوطنً لعالمً واال
ٌجب وضع خطوات ملموسة  .العالج والرعاٌة والدعمكذلك ، ونقص المناعة البشريفٌروس 
قبل نهاٌة هذا  لن نحققها كوننا، الشاملصول حنحو تحقٌق االلتزامات المحددة لل صلبةلخطة 
مهمتنا لة  ّ اجة الملحالح لتبرهن عنمطلوبة  2015و  2010المواعٌد النهائٌة لعامً  .العام

 2010وبدالً من ذلك، ٌقدم عام . اعتبارها كحد مقٌ ّد ولكن ال ٌمكن  ؛والحفاظ على المساءلة
تقٌٌم التقدم الذي أحرزناه حتى اآلن، وإعادة النظر فً استراتٌجٌتنا، وتجدٌد ل اً حاسم تارٌخاً 

كذلك ، وقص المناعة البشرينااللتزام واإلرادة السٌاسٌة الالزمة إلتاحة الوقاٌة من فٌروس 
 51.العالج والرعاٌة والدعم للجمٌع وتحقٌق األهداؾ اإلنمائٌة لأللفٌة

 

، نقص المناعة البشريعلى الوقاٌة من فٌروس  الشاملحصول ال التزامات إعادة التؤكٌد وبقوة علىٌجب 
والحكومات إظهار  اإلٌدزاألمم المتحدة المشترك المعنً ب ٌمكن لبرنامج. العالج والرعاٌة والدعمكذلك و

ٌٌز إحدى األولوٌات الرئٌسٌة والتم ةالحد من الوصمجعل وصمة والتمٌٌز عن طرٌق الدعمهم لمعالجة 
مراجعة التقدم المحرز حتى اآلن وتحدٌد طرٌقة واضحة لرفٌع المستوى ال 2011عام  فً اجتماع

 .ومحددة التكالٌؾ للوفاء بااللتزامات المستحقة
 
ودعم الشركاء  الدولمع  األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز بمكانة جٌدة للعمل مجبرناٌتمتع - 6

المتعاٌشٌن مع ضد  التجرٌمٌة فً المجتمع المدنً فً وقؾ وعكس مسار انتشار القوانٌن
والسلوكٌات المتعلقة بالمخاطر فٌما ٌتعلق بفٌروس نقص المناعة  فٌروس نقص المناعة البشري

نامج األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز وشركائه لعب دور القٌادٌة فً على بر. يالبشر
عدوى  تجرٌم السلوكٌات، وانتقاللشطة الدعوة حول اآلثار الضارة والقٌام بؤن تسجٌل وتقٌٌم

 .الحالة، وعدم الكشؾ عن الفٌروس
 

وصمة الفً معالجة  ولالددعم فً  األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز برنامجوٌنبؽً أن ٌستمر 
لمحاربة  ت فاعلٌتهاثبتأمجموعة شاملة من البرامج والمبادرات التً ل بوضع ونشر سرٌعوالتمٌٌز 

خدمات  فً جمٌع ةوتخفٌض الوصم ؛بفٌروس نقص المناعة البشري ٌنرتبطالموالتمٌٌز وصمة ال

                                                                                                                                                        

أن المزٌد من من المثٌر لالهتمام، . وكاؾٍد ى نطاق واسع استخدام وسائل اإلعالم، مثل الرادٌو واإلنترنت، عل
إنه للمنظمات ؼٌر : "تعلٌق .مستحٌل أو صعبالخدمات لى عصول حلأن ا وامن أفرٌقٌا قال المستجٌبٌن
 وأيأٌة مواد،  فلٌس لدٌها. المنظمات المحلٌة القدرة على القٌام بهذا العمل، ولكنها تفتقر إلى التموٌلو، الحكومٌة
 ةطوٌل مسافةوٌضطر الناس إلى السفر  ،وهناك عدد قلٌل جداً من مراكز العالج. الالتصال للقٌام بعمله وسٌلة
 ".أحٌاناً ٌموت الناس فً طرٌقهم إلى المراكز. لٌهاإصول ولل

، المناعة البشريفٌروس نقص  المتعاٌشٌن معمستوٌات عالٌة من التمٌٌز ضد ما تزال وعلى وجه الخصوص، " 51
رجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال، المساواة بٌن الجنسٌن والعنؾ ضد النساء والفتٌات، وتهمٌش وعدم ال
 مستمرة  ،ممارساتالسٌاسات والو القوانٌن العقابٌة باالضافة الى عامالت الجنس/وعاملًالمخدرات  ومتعاطً

 .2010نٌسان /ابرٌل 15، 1 كرةالحصول على العالج الشامل، مذ – ".ةوطنًفعالٌة االستجابات ال إعاقةفً 
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مٌٌز، والت ةد من الوصمبرامج الحل إضافٌةوٌشمل ذلك إجراء تقٌٌمات  .فٌروس نقص المناعة البشري
 .وتوزٌع الموارد واالنتشاروالتنفٌذ،  بالغ التصمٌمإلواستخدام األدلة والنتائج 

    
، مع آثار ضارة خاصة عند مستوى الفردي ما ٌزاالن مستمرٌنالعلى  وصمة والتمٌٌزال إن- 7

نقص مرتبط بفٌروس التمٌٌز ال وٌكون .مقدمً الرعاٌة الصحٌة مسإولً حصولها من قبل
على المستجٌبون  وٌرك ّز. الرعاٌة الصحٌة مراكزأكثر وضوحاً فً  المناعة البشري

بٌن خدمات الصحة اإلنجابٌة والجنسٌة  نشرٌجب  52.الممارسات التمٌٌزٌة للرعاٌة الصحٌة
 تجهٌز وتهٌئةٌجب . الجنس عامالت/يعامل، بما فً ذلك ومتؽٌري الجنسوالنساء  لرجالا

بمتناول  صحٌةالالزمة إلتاحة شاملة وآمنة لبٌئة  بالمعرفة والموادة مقدمً الخدمات الصحً
 .النوع الجندري، بؽض النظر عن الجنس، والعمر، والمٌول الجنسٌة أو هوٌة الجمٌع

  
مع جمعٌات الرعاٌة المشاركة ، المعنً باإلٌدز األمم المتحدة المشتركبدعم من برنامج  الحكومات على

الصحٌة المهنٌة والمجتمع المدنً لتكثٌؾ الجهود الرامٌة إلى تدرٌب العاملٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة 
واالحتٌاجات  ،الجنسٌةوالحٌاة ، المعالجةالمستنٌرة والسرٌة، وواجب الموافقة بشؤن عدم التمٌٌز و

الرعاٌة  ٌوف ّرونالرعاٌة الصحٌة  مراكز  التؤكد من أن موظفًبهدؾ الرئٌسٌة  للمجموعاتة الخاص
 .حقوق اإلنسان الخاصة بهم وبؤسلوب ٌحمً تمٌٌز بدون  المجموعات لكل
 
فٌروس نقص المناعة  لحالةوصمة والتمٌٌز نظراً الب تتؤثر المجموعات الرئٌسٌة بشكل مضاعؾ- 8

معالجة فً صلب برامج  ٌكون مركزهاوٌجب أن  .شة ّ موعة مهم، وارتباطها بمجالبشري
 ٌجب التزام بٌنما .البرامج ومتابعةوهذا ٌعنً المشاركة فً تصمٌم وتنفٌذ  .وصمة والتمٌٌزال

 ،والمجتمعات القائمة على اإلٌمانوالقادة  ،الشباب -قطاعاته   جمٌع أفراد المجتمع من
؛ بتنفٌذ القانونفٌن  ّ والمعلمٌن؛ والشرطة والموظفٌن المكل؛ وكافة األسر ،المسإولٌن المنتخبٌنو

مع  وؼٌر المتعاٌشٌن؛ مع فٌروس نقص المناعة البشري والمتعاٌشٌنومقدمً الرعاٌة الصحٌة؛ 
أفراد على  ٌنبؽً  ؛وصمةالفً فهم وتحدٌد ومعالجة  - فٌروس نقص المناعة البشري

، والرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع خدراتالم متعاطًالمتضررة الرئٌسٌة، مثل  المجموعات
 والمجموعاتالجنس، والسجناء، والمهاجرٌن عامالت /، وعاملًومتؽٌري الجنس، الرجال
والتمٌٌز  ةالوصم للحد منبرامج التنفٌذ وتقٌٌم وتصمٌم و وضعفً  المشاركةوالشباب،  ة،المتنقل

 .فً مجتمعاتهم
 

، وبناء قدرات الحكومات الوطنٌة مةوصالوتقٌٌم  ابعةمتحسٌن قدرتنا على تالى حد كبٌر، ٌجب - 9
 .وصمةالقٌاس ل المتوفرةدوات األمن قائمة  لالستفادةوالمجتمع المدنً 

 
وصمة التطوٌر وتعزٌز أدوات قٌاس األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز االستمرار فً برنامج  على
مع ألمم المتحدة المشترك المعنً بالإلٌدز العمل ابرنامج  على. رتبطة بفٌروس نقص المناعة البشريالم

والمجتمع  الحكومات قدرة، وبناء هامواردو األدوات تدعٌم وتوحٌد وتعزٌزشركاء من أجل ضمان 
وتؤثٌر برامج الحد من  إنجازوكذلك  ،على استخدام هذه األدوات لقٌاس نوعٌة حٌاة األفراد المدنً
مع فٌروس نقص المناعة  المتعاٌشٌنخاصة لمجتمع المدنً، وا وتقوٌة ٌجب تمكٌن .والتمٌٌز ةالوصم
بفٌروس  ٌنالمرتبطوالتمٌٌز وصمة ال ومتابعة برنامج للحد منتطوٌر ط فً انشب لالشتراك، البشري

والبرامج لمتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة البشري لوصمة ال، مثل مإشر نقص المناعة البشري
 .بفٌروس نقص المناعة البشري ٌنالمرتبطٌز والتمًوصمة اللحد من ل المتعاقبة

                                                 
ملخص : المركز الدولً للبحوث حول المرأة والوصمة والتمٌٌز المرتبطٌن بفٌروس نقص المناعة البشري 52

:  الموقع  ، متوفر على2009لمراجعة حدٌث للنص، آب 
                                                                                    http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf   

http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091130_stigmasummary_en.pdf
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سٌة، الرئً ةالمتضررالمجموعات وصمة والتمٌٌز ضد الوقٌاس  لتوثٌقوٌلزم مإشرات محددة - 10

 عامالت/لًوعام، والرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال، بما فً ذلك النساء والفتٌات
 واسعالتدبٌر ال بُي عٌد .لمخدراتا ومتعاطًالشباب، والسجناء و، ومتؽٌري الجنسالجنس، 
االنتباه إلى  دعم األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز برنامجعلى ، وصمة والتمٌٌزبال الخاص

حٌوي وهذا  .المعالجة المالئمةالبٌانات بدقة ووضع جمع  من خاللزة  ّ مركوال المحتملة وبئةاأل
، ولن امن قبل حكوماته ئماً عترؾ بها دا مُي ؼٌر  كونها، جداً خاصة بالنسبة للمجموعات الرئٌسٌة

 .ما لم ٌكن هناك ضؽط من المجتمع الدولً والجهات المانحة هاٌتم دعم
 

وجمٌع الشركاء تكثٌؾ وتنسٌق الجهود لمعالجة  األمم المتحدة المشترك المعنً باإلٌدز برنامجعلى 
، وتعزٌز ضررة الرئٌسٌةالمجموعات المتالحواجز التً تحول دون التصدي بفعالٌة الحتٌاجات 

األمم المتحدة المشترك المعنً  برنامج علىوٌنبؽً  .مشاركتها المباشرة فً البرامج العالمٌة والوطنٌة
مإشر السٌاسة الوطنٌة  ، بما فً ذلكةالسابق UNGASS مإشرات مراجعةوجمٌع الشركاء  باإلٌدز
مإشرات الوتطبٌق  تحسٌنودعم " اء،معرفة هذا الوب" بهدؾ تعزٌز جمع البٌاناتو، NCPI المرك ّب

الرئٌسٌة، وبناء قدرات الحكومات والمجتمع المدنً فً مجال  بالمجموعاتالعالمٌة والوطنٌة الخاصة 
، يأساسبوضع معٌار سٌتٌح مما  .الرئٌسٌة بالمجموعاتجمع واإلبالغ عن معلومات دقٌقة خاصة 

 .المجموعات الرئٌسٌة إلى الوصولكٌفٌة  فًالتقدم المحرز وقٌاس التحلٌل و
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 ": أ" الملحق
 ومجموعات التركٌز معلومات عن المشاركٌن فً المقابالت الفردٌة والمشتركة

Interview type Name Affiliation Location Constituency 

 Africa 

Individual Interview Annonymous Leticia Ponien  Youth living with HIV 

Individual Interview Annonymous UNICEF Uganda PLWHA’S 

Individual Interview Annonymous Regional Doctor Nairobi CSO’s 

Individual Interview Annonymous UNFPA Uganda 
Women, Children and 
people with 
disabilities. 

Individual Interview Annonymous Religious Council Uganda Youth, PLHIV. 

Individual Interview Chenyuende Delphine Nyikwe 
DELIMAR Gourmets HOME 
GROUP 

Cameroon 
PLHIV; Women; 
Youth; Children; 
People with disabilities 

Individual Interview Rahab Mwaniki 
National Empowerment Network of 
People Living with HIV &AIDS in 
Kenya (NEPHAK) 

Kenya PLHIV 

Individual Interview Slimen Zougari 
Tunisian Organization against 
AIDS and STIs 

Tunisia PLHIV, MSM, Youth 

Individual Interview Stephen k. McGILL Stop AIDS in Liberia (SAIL) Liberia  

Focus group Individuals not named 
Swaziland Positive Living 
(SWAPOL) Treatment Literacy 
Trainers 

Swaziland 
PLHIV; people 
affected by HIV; NGO 
supporting PLHIV 

Focus group Individuals not named 
ICW Namibia   Namibia Women’s 
Health Network 

Namibia Women living with HIV 

 Asia and the Pacific 

Individual Interview Shiba 
Asia Pacific Network of  People 
Living with HIV/AIDS (APN+) 

India but 
based in 
Thailand 

PLHIV 

Individual Interview Andrew Tan 
Executive Committee, Malaysian 
AIDS Council/APN+ and APCOM 

Malaysia MSM, PLHIV 

Individual Interview Thissadee Sawangying 
Population Services International 
 

Thailand MSM, PLHIV 

Individual Interview Joy Swing Thailand Sex workers; Youth 

Individual Interview Edward Low 
Positve Malaysian Treatment 
Access & Advocacy Group 
(MTAAG+) 

Malaysia 

PLHIV, key 
populations, migrants, 
people with 
disabilities, prisoners, 
labour 

Joint Interview 
Selvi 
Kay Thi Win 

Anonymous 
Malaysia 
Myanmar 

Sex workers 

Joint Interview 
Uffe Gartner 
Individuals not named (2) 

International NGO 
Anonymous MSM (Doctor) 
Anonymous MSM (Bartender) 

Iraq MSM, Refugees 

Focus group 

Noel Quinto Pinoy Plus Association Philippines 

PLHIV 

Omar Syarif JOTHI Indonesia 

Basanta Chettri NAP+N Nepal 

Masood Fareed Malih 
The Association Of People Living 
with HIV & AIDS 

Pakistan 

Bounyang Sitthinarangsy LNP+ Laos 

 Europe 

Individual Interview Ibi Fakoya 
UCL Centre for Sexual Health & 
HIV Research 

United 
Kingdom 

Migrants 
black and ethnic 
minorities 

Individual Interview Jonathan Elford City University London 
United 
Kingdom 

MSM and Ethnic 
Minorities and 
migrants 

Individual Interview Richard Walker 
UK Consortium on HIV and 
International Development 

United 
Kingdom 

International 
Development 
Organization’s that 
have HIV as a part of 
their work 

Individual Interview Roman Dudnik 
AIDS Foundation East-West 
(AFEW) 

central 
Asian 
Republics 

MSM Eastern Europe 

Individual Interview Anke van Dam 
AIDS Foundation East-West 
(AFEW) 

Netherlands MSM Eastern Europe 

Joint Interview 
Moono Nyambe and Julian 
Hows 

Global Network of  People living 
with HIV (GNP+) 

Netherlands PLHIV 

Joint Interview Fabrice Olive 
l'Auto Support des Usagers de 
Drogues (ASUD) (French Drug 

France 
European Network of 
People who Use 

http://www.ucl.ac.uk/sexual-health/staff-members/fakoya.htm
http://www.ucl.ac.uk/sexual-health/staff-members/fakoya.htm
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Users Movement) Drugs 

Berne Stålenkrantz Swedish Drug Users Union Sweden  

Eliot Albert 
Gold Standard Team / Respect 
(UK drug user activist) 

UK 

Joint Interview 

 
Shona Schonning 

Eurasian Harm Reduction Network Lithuania  
European AIDS 
Treatment Group -
Policy working Group 
Treatment-related 
interests of people 
living with HIV and 
AIDS 

Raminta Stuikyte Independent consultant working for 
EHRN, ICASO and OSI 

Lithuania 

Gus Cairns 
NAM UK 

Focus group 

Yuri de Boer 
 
AIDS Foundation East-West 
(AFEW) 

Netherlands 
(NGOs 
based in the 
Netherlands) 

Domestic and 
international NGO 
focused on policy 
development and 
research with a strong 
interest in SRHR, 
MSM and research 

Marieke Ridder-Wiskerke STI AIDS Netherlands (SOAIDS) 

Moniek A. van der Kroef StopAIDSNow 

Joost van der Meer 
Centre for Culture and Leisure 
(COC) 

Mark Vermeulen StopAIDSNow 

Focus group 

Christoforos Mallouris 
Global Network of  of People living 
with HIV (GNP+) 

Free Space 
Programme 
– Global HIV 
Networks 

PLHIV, faith, women, 

sex workers, civil 

society 

Marcel van Soest World AIDS Campaign 

David Barr 
International Treatment 
Preparedness Coalition (ITPC) 

Peter Prove 
World Lutheran Federation and 
soon Ecumenical Advocacy 
Alliance 

Kieran Daly 
International Council of AIDS 
Service Organizations' (ICASO) 

Beri Hull 
International Community of Women 
living with HIV/AIDS (ICW) 

Ruth Morgan Thomas 
Global Network of Sex Worker 
Projects 

Raoul Fransen 
International Civil Society Support 
(ICSS) 

 Latin America and the Caribbean 

Individual Interview Joan Didier AIDS Action Foundation St. Lucia PLHIV 

Individual Interview Marcela Romero Secretariat Red Lac Trans Argentina Trasgender 

Individual Interview Elena Reynaga Secretaria RedLac Trab Sex Argentina Sex Workers 

Individual Interview Jason McFarlene 
the Jamaica Forum of Lesbians, All 
Sexual and Gays (JFLAG) 

Jamaica GLBT 

Individual Interview Joel Simpson 
SASOD Guyana 
 

Guyana GLBT 

Individual Interview Leo Arenas 
Secratario COASCE 
 

Chile 

NGOs and BCOs 
working with 
prisioners in the 
Americas 

Individual Interview Robinson Cabello 
Director, Vía Libre Perú 
 

Peru Peruvian  NGO 

Individual Interview Ionie Whorms 
The Ionie Whorms Innercity 
Counselling Centre 

Jamaica Substance Users 

Individual Interview Mia Quetzal Caribbean Trans in Action 
Caribbean 
Regional 

Transgender 

Individual Interview Juan Jacobo Hernandez 
Director, Colectivo Sol Mexico 
 

Mexico MSM 

Individual Interview Steeve Laguerre SERovie Haiti PLHIV, GLBT 

Individual Interview Princess Brown 
Sex Work Association of Jamaica 
(SWAJ) 

Jamaica Sex Workers 

Individual Interview Rachell Erazo Redtrans Ecuador Transgender 

Individual Interview Marcus Day 
The Caribbean Harm Reduction 
Coalition 

Caribbean 
Regional 

Substance Users 

Individual Interview Santiago Jaramillo 
Coalisión de personas viviendo 
VIH Ecuador 
 

Ecuador PLHIV 

Individual Interview Ethel Pengel President of Double Positive Suriname Women living with HIV 

Individual Interview Miriam Edwards 
Caribbean Sex Work Coalition 
(CSWC) 

Caribbean 
Regional 

Sex Workers 

Focus group Individuals not named (8) CEEPVS Ecuador PLHIV 
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Focus group Individuals not named (15) Trans Ecuador Transgender  

Focus group Individuals not named (12) NGOs Ecuador NGOs 

 North America 

Individual Interview Valerie Pierre Pierre 
African and Caribbean Council on 
HIV/AIDS Services 

Canada 

Black, African and  
Cariibbean North 
Americans; 
Immigrants, Refugees 
and Migrants 

Individual Interview Shannon Ryan Black Coalition for AIDS Prevention 
United 
States of 
America 

Black, African, 
Cariibbean;  
Immigrants, Refugees 
and Migrants 

Individual Interview Richard Elliott Canadian HIV/AIDS Legal Network Canada 

Legal Reform and 
Human Rights. Key 
work among  
Prisoners, people who 
use drugs and PLHIV 

Individual Interview Ken Clement Canadian Aboriginal AIDS Network Canada Indigenous 

Individual Interview Art Zocole Two Spirits of the First Nation Canada Indigenous 

Individual Interview Emily Carson 
Global Youth Coalition for 
HIV/AIDS 

United 
States of 
America 

Youth 

Individual Interview Reshma Pattni 
Global Youth Coalition for 
HIV/AIDS 

United 
States of 
America 

Youth 

Individual Interview Bart Majoor 
St  Ann’s Corner of Harm 
Reduction 

United 
States of 
America 

People who use drugs 
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": ب" الملحق
 ة والتمٌٌزالمرتبط بالوصم NCPI  مؤشر السٌاسة الوطنٌة المركـّب اسئلة

كذلك ، والتالٌة ةالمستهدؾ ٌعالج المجموعاتعمل الإطار و/متعددة القطاعات هل أن االستراتٌجٌة
 (وصمة والتمٌٌزالمعالجة : اختٌار نعم أو ال) ؟ الشاملة والصعبةوالمسائل  األوضاع

 ع فٌروس نقص المناعة ضد التمٌٌز؟م المتعاٌشٌنأنظمة تحمً األشخاص وانٌن وقهل لدى البلد 
، نقص المناعة البشريلتحدٌد فٌروس مثل األحكام العامة لعدم التمٌٌز أو األحكام التً تذكر على وجه ا)

 (.على التعلٌم، والسكن، والعمل، والرعاٌة الصحٌة الخ وترك ّز

  فرعٌة؟ مجموعاتإذا نعم، ألي 

  ،اآللٌات المعمول بها لضمان تنفٌذ هذه القوانٌنهً ما  باختصار شرحإوإذا نعم. 

نقص المناعة فٌروس  ل عقبات على فعالٌة الوقاٌة من ّ سٌاسات تشكقوانٌن أو لوائح أو د بلهل لدى ال
 فرعٌة؟ال المجموعات، والعالج والرعاٌة والدعم للفئات الضعٌفة من البشري

  فرعٌة؟ مجموعاتإذا نعم، ألي 

 ل حواجزباختصار مضمون هذه القوانٌن أو اللوائح أو السٌاسات وكٌؾ أنها تشكّ أذكر إذا نعم، و. 

نقص فٌروس ب تتعلق سٌاسة أو استراتٌجٌةصراحة فً أي مذكور بتعزٌز وحماٌة حقوق اإلنسان  هل أن
 ؟المناعة البشري

مع  المتعاٌشونومعالجة حاالت التمٌٌز التً ٌعانً منها األشخاص  وتوثٌقلتسجٌل  آلٌةهل هناك 
 ؟ عرضةكثر األاو السكان /فٌروس نقص المناعة البشري و

. هذه اآللٌة عن باختصارث تحدّ إذا نعم، 

 ؟حقوق اإلنسانوتنفٌذ  آلٌات مراقبةهل لدى البلد 
 ،اإلنسانلجان حقوق وجود مإسسات وطنٌة مستقلة لتعزٌز وحماٌة حقوق اإلنسان، بما فً ذلك  -

روس نقص تعلقة بفًالقضاٌا الم ٌعتبرون ومحققٌن فً الشكاوى ورقباءلجان إصالح القانون، و
. مالمناعة البشري ضمن عمله

والتمٌٌز انتهاكات حقوق اإلنسان  لمتابعةاألخرى الصحة الحكومٌة واإلدارات  ضباط إرتباط داخل -
 .ن والتوظٌؾفً مجاالت مثل السك المرتبط بفٌروس نقص المناعة البشري

فٌروس قضٌة مإشرات األداء أو مقاٌٌس لالمتثال لمعاٌٌر حقوق اإلنسان فً سٌاق الجهود المبذولة ل -
 .نقص المناعة البشري

. وصمة والتمٌٌزبالذات الصلة  س نقص المناعة البشريلحد من فٌرومإشرات األداء أو مقاٌٌس ل -

فٌروس نقص المناعة على  (محاكم العملبما فً ذلك )أعضاء الهٌئة القضائٌة  ةتوعً/تدرٌب هل تم
 ؟مفً سٌاق عمله الممكن أن تندرجنسان واإلٌدز وقضاٌا حقوق اإل البشري

 خدمات الدعم القانونً التالٌة فً البلد؟تتوفر هل 
. واإلٌدز فٌروس نقص المناعة البشريلقضاٌا المساعدة القانونٌة نظم  -
تكلفة بتقدٌم الخدمات القانونٌة مجاناً أو بتقوم ة يجامعمراكز القطاع الخاص أو  مكاتب محاماة فً -

, مع فٌروس نقص المناعة البشري المتعاٌشٌنلألشخاص  مخّفضة
فٌما  فٌروس نقص المناعة البشري معالمتعاٌشٌن األشخاص  لدىزٌادة الوعً و، تثقٌؾبرامج  -

 .ٌتعلق بحقوقهم

 


