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 نتائج المسح العالمي

 2010مشاورات وفد المنظمات غير الحكومية 
           فيروس نقص المناعة البشريةلقضية الفعالة عائق االستجابة: الوصمة والتمييز
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 بيانات موجزة: 2010مشاورات المنظمات غير الحكومية حول الوصمة والتمييز 

). لى آل سؤال عأجابوا  مشارك1021 (2010) أبريل-مارس(نيسان - خالل آذارتمت إلكترونية في  مشاورة مشارك 1556واردة من هذا هو تقرير موجز عن البيانات ال
أو  (يدز المعني باإلمجلس برنامج األمم المتحدة المشتركلى ع - مجموعات ترآيز 8 وة مقابل50 أآثر من - مسحالتعليقات  باإلضافة الىهنا، الواردة البيانات تم عرض و
عملت سارة سيمون وناتالي وقد  .org.unaidspcbngo ، وهي متاحة علىير السنوي للمنظمات غير الحكومية في التقر-)يونيو(في حزيران ) لبرنامجل يتنسيقالمجلس ال

 البيانات ة، محلللوريل سبراغ مع ) المعني باإليدزبرنامج األمم المتحدة المشتركلمجلس التنسيقي لل لدى وفد المنظمات غير الحكومية االتصاالت من قبل فريق(سنيورة 
. م الخاصة بكالمناصرة/في الدعوةمن قبل الجميع الستخدامها موضوعة جميع المعلومات . خمسة تقارير إقليميةآذلك  هذا التقرير الموجز ولتطوير، في جامعة واين ستيت

  . وصمة والتمييزحول ال المعني باإليدزبرنامج األمم المتحدة المشترك  للمجلس التنسيقي لدى وفد المنظمات غير الحكومية ل2010عام  بمشاوراتاإلقرار يرجى 
  

  ؟من قام بالمسح  – 1
 المناطق ) أ

  فيالمناطقجيبون من آل ستشارك الم
 مختلف علىالتوزيع أتى  المسح وهذا

أآبر وأتى  . إلى حد مامتساٍوالمناطق 
آا الالتينية من أمير المستجيبينعدد من 

   .ومنطقة البحر الكاريبي
 
 النوع الجندري ) ب

 الرجال أآثر من استجاب ،منطقةفي آل 
 أميرآا من المستجيبين اثلث. النساء

تحديد تم .  الرجالآانوا منالشمالية 
 الحظت عدم تلبيةفي المسح الواردة يقات  والتعل؛المتحولين جنسيًامن بين أربعة في المئة من المشارآين 

الصحة المتصلة بفيروس نقص  خدمات  في الحصول علىمغيري النوع االجتماعيحتياجات األشخاص إ
   .يةالجنسية واإلنجابالصحة والبشرية المناعة 

 
 االنتماء / تحديد الهوية)  ج

 فوا، عّرنمستجيبي الإجمالي  ٪ من 22ما ال يقل عن . نقص المناعة البشريةالمتعايشين مع فيروس ن  ينتمون أو يخدمو آل منطقة الممثلين منمعظم األفراد والجماعات 
اس الذين أقل للنهناك تمثيل .  مع فيروس نقص المناعة البشريةالمتعايشين إلى شبكة من األشخاص ينتمونأو /مع فيروس نقص المناعة البشرية وآمتعايشين  أنفسهم عن

في مثليات الون يمثليللأقوى هناك تمثيل .  الجنسعامالت/أعلى تمثيل لعامليآسيا والمحيط الهادئ  ىلد  .آا الالتينية والبحر الكاريبيري في أفريقيا وأميتعاطون المخدرات
هناك في أميرآا  ؛رآا الشماليةيأممنطقة من  مغيري النوع االجتماعي المستجيبينعلى الرغم من انخفاض عدد . آا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيريآا الشمالية وأمربأم

 مرتفعة في هذه األرقام هي أيضًاو. اطق أخرى أو يخدمون هذه الفئة أعلى من أية منمغيري النوع االجتماعي الذين ينتمون الى فئة المستجيبينالشمالية نسبة مئوية من 
. المستجيبين االقليمين اآلخرينر من ب أآ بنسبة الشباب واألطفالصفون بخدمةيتـّ األفارقةن وجيبستالم  .آا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيريآسيا والمحيط الهادئ وأم

 ينايب مسر1 :نيبيجتسملل يميلقإلا ليلحتلا
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21% ايقيرفأ
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ةيلامشلا اكريمأ

اللا اكريمأ رحبلاو ةينيت
يبيراكلا
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 ينايب مسر2 :ةقطنملا بسح نيبيجتسملل يردنجلا عونلا
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ئداهلا

ايقيرفأ

عونلا وريغم
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http://unaidspcbngo.org


3 

 فهوية  تمثيل األقليات العرقية األصل أما.آسيا والمحيط الهادئ منطقتا ليهاتين يأتي من أوروبا، لمهاجرلر بتمثيل األآال. ينـّلسكان المسنل آا الشمالية أآثر تمثيًالريأممشارآو 
 فيروس نقص مرتبطة بتعريفآا الشمالية ري ذوي اإلعاقة في أملألشخاص المرتفعةتمثيل نسبة القد تكون  .آا الشماليةري في أمأعلى ه، ولكن في آل مكان نسبيًامنخفض

 .اإلعاقة في القوانين المناهضة للتمييز في الواليات المتحدةباإليدز / المناعة البشرية 
 نوع عنن ي المستجيبتم سؤال

: هافيالمنظمات التي يعملون 
جيبون من آسيا والمحيط ستالم

ينتمون الهادئ وأميرآا الشمالية 
المنظمات  على األرجح الى
ن من أفريقيا والمجتمعية؛ المستجيب

 على األرجح الىينتمون وأوروبا 
غير الحكومية الوطنية المنظمات 
 من أميرآا الالتينية والمستجيبون

ينتمون الكاريبي ومنطقة البحر 
 منظمات حقوق الىعلى األرجح 

 .اإلنسان

 

حيط آسياوالم أفريقيا
أميرآا الالتينية  أميرآا الشمالية أوروبا الهادئ

 والبحر الكاريبي
 المستجيبينمجموعات : 1جدول 

 )*ينتمون الى أو يخدمون(

متعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية 55% 82% 72% 64% 67%
نساء وفتيات 32% 45% 34% 41% 53%
متعاطو المخدرات 13% 39% 36% 35% 16%
عامالت الجنس/عاملو 25% 33% 28% 39% 29%
مثليات/مثليون 52% 61% 32% 31% 23%
رجال يتعاطون الجنس مع الرجال 42% 57% 41% 44% 25%
مغيرو النوع االجتماعي 29% 39% 17% 25% 13%
شباب 45% 37% 33% 49% 61%
أطفال 12% 17% 11% 26% 37%
مسنـّون 9% 34% 10% 10% 16%
الجئون أو طالبو لجوء 2% 11% 13% 8% 10%
مشّردون داخليًا 3% 8% 6% 6% 11%
مهاجرون 8% 15% 23% 20% 11%
)تحرك مؤقت أو إعادة توطين دائم(مجموعات متنقلة  5% 6% 10% 12% 10%
السكان األصليون واألقليات العرقية 11% 21% 14% 15% 14%
أشخاص ذوي إعاقات 9% 29% 13% 13% 19%
سجناء 13% 18% 15% 9% 17%
سجناء سابقون 5% 24% 15% 7% 5%
عمــّـال 12% 4% 9% 12% 6%

مجموعات قائمة على اإليمان 5% 15% 7% 9% 18%
 قطاع خاص 6% 8% 4% 9% 8%
ال جواب 2% 3% 2% 2% 1%
العدد االجمالي للمستجيبين 377 294 263 245 314

ممكن إجابات متعددة*      
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  ؟ون خبرة الوصمة والتمييزآيف يعيش المستجيب - 2

 .وصمة والتمييزال  منية عالاختبار درجةعن  من جميع المناطق  المستجيبونأوضح آما . نيابة عن أنفسهم أو المجموعات التي يعملون معهاالمستجيبونأجاب 

 أفريقيا
 آسيا

لمحيط وا
 الهادئ

أميرآا  أوروبا
 الشمالية

أميرآا الالتينية والبحر 
 الكاريبي

عالمات وصمة وتمييز مترابطة مع حالة فيروس نقص المناعة البشرية والتي يختبرها : 2جدول 
*المستجيبون أو المجموعات التي يعملون معها   

المناعة البشرية او االنتماء الى مجموعات مواقف وسلوآيات سلبية بسب حالة فيروس نقص  76% 84% 81% 79% 80%
مصابة

استبعاد من المجتمع 31% 42% 27% 44% 35%
استبعاد من الهيئات الدينية 20% 33% 20% 26% 23%
)استبعاد أو إفصاح قسري(تمييز في مكان العمل 61% 40% 51% 57% 42%
خسارة الوظيفة 56% 36% 46% 53% 37%
ستثناء من المدرسةا 43% 22% 26% 26% 26%
استثناء من النشاطات العائلية 45% 55% 44% 51% 55%
ن أو يرفضون تقديم الرعايةعاملو الصحة غيرمتعاوني 49% 34% 55% 49% 37%
تمييز في السفر والهجرة 21% 27% 36% 38% 26%
في الدولة، أو اإلعالمإفصاح غير طوعي عن حالة اإلصابة من قبل عاملي الصحة، موظ 34% 28% 41% 37% 30%
توقيف أو عزل 8% 18% 12% 16% 12%
تهديدات جسدية 26% 31% 22% 26% 26%
تجريم وقوانين تمييزية أخرى 39% 64% 55% 51% 47%
ال شيء من األمور أعاله 4% 7% 4% 4% 6%
العدد االجمالي للمستجيبين 271 225 192 180 213

ممكن إجابات متعددة*           
 

، مع ن االستبعاد من األنشطة العائلية مستويات عالية م المستجيبون عنبيـّـن
؛ وقالوا  الشماليةأميرآا في أفريقيا وآسيا والمسحأآثر من نصف الذين شملهم 

آما .  أسرهمقبلاالستبعاد من   يعانون من معهاونعملي أو الجماعات التي أنهم
ستبعاد ال ا علىومنطقة البحر الكاريبي الالتينية أميرآاد المستجيبون من ـّأآ

وأشار المستجيبون  . المدرسة بالمقارنة مع المناطق األخرىمنبشكل خاص 
 من المناطق من الهيئات الدينية بشكل أآبر استبعاد عن الشمالية أميرآا من 

 عن الشمالية أميرآا من آسيا والمحيط الهادئ وآما أشار المستجيبون .األخرى
  . من النشاطات االجتماعيةأآبرستبعاد ا

 
 

 ينايب مسر3 :يلئاعو يساردو ينيدو يعامتجا داعبتسا
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ايقيرفأ هلا طيحملاو ايسآ ئدا ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ يبيراكلا رحبلاو ةينيت
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 أنهم، قالواجيبين ستالممن % 40أآثر من ف، مرتفع جدًا مكان العمل التمييز في من الواضح أن

 وقال.  التمييز في مكان العمليواجهون، الذين يعملون معهامجموعات الفي  سواهم أو
يتعرضون ، معهالون  يعمالتي المجموعات  سواهم في، أوهمجيبون من جميع المناطق أنستالم

    ).المناطق عبر% 56 إلى 36من النسبة تتراوح  (لخسارة الوظيفة
 
 

  
 
 
 
 

سلبية بسبب حالة سلوآيات مواقف أو آافة المناطق  من المستجيبينأآثر من ثالثة أرباع شهد 
ن  التهديدات الجسدية موتم ذآر. رةـّمتأثمجموعات ل انتسابهمروس نقص المناعة البشرية أو في

ردود إن  .ه نسبة عالية جدًاهذ.  على مستوى العالمالمستجيبين ٪ من 31 الى 22قبل 
قة ـّـ الى ان قوانين الحماية غير معروفة أو غير مطبأشارتفي وقت الحق المسوحات الواردة 
 .يعني محدودية اللجوء لمثل هذه التهديدات، مما في معظم البلدان

 
 
 
 
 

 
المؤسسات في مجال الرعاية ولة أو الد الناس مع يتعاملعندما 

وصمة والتمييز الون الحماية أو التخفيف من ـّ يتلقالالصحية، فإنهم 
ق التمييز داخل مرافيكون  من ذلك، بدًالو.  االجتماعيىعلى المستو

 في أوروبا وآسيا وخاصة في آل مكان مرتفعالرعاية الصحية 
 هذه .حر الكاريبي الالتينية ومنطقة البأميرآا، ووالمحيط الهادئ

 من انتهاآات الخصوصية من قبل  آبيرًاًا عددتشهدثالث المناطق ال
 آسيا  مناطقمن وأشار المستجيبون. العاملين الصحيين والحكومة

السفر   في شؤونالتمييزبشكل خاص، الى والمحيط الهادئ وأوروبا 
، تليها ة الشماليأميرآاما من قبل ـّال سيقوانين تمييزية هناك ف. والهجرة

   .أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا
 

 ينايب مسر4 :ةفيظولا يف زييمتلا

42%
37%

57% 53%
61%

56%
51%

46%
40%

36%
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هتو ةيبلس تايكولسو فقاوم  ينايب مسر5 :يدسج ديد
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 ينايب مسر6 :نييحصلا نيلماعلاو ةموكحلاو نوناقلا لبق نم زييمتلا
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ايقيرفأ هلا طيحملاو ايسآ ئدا ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ يبيراكلا رحبلاو ةينيت
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 ؟آيف يؤثر عامل الوصمة والتمييز على حصول المستجيبين على الوقاية والعالج والدعم -3

وخدمات الصحة  الوقاية  خدماتعلىصول حعند الوصمة والتمييز تعّرضوا لل،  معهايعملون التي المجموعاتمن ، أو أعضاء أنهم المستجيبين ٪ من جميع 60 أقّر حوالي
لدرجة عالية من  تعّرضوا،  معهايعملون التي من المجموعات أو أعضاء أن المستجيبين أنفسهم، ومن المثير لالهتمام. اية والدعم العالج والرع وآذلك؛الجنسية واإلنجابية

 ون ال يزالهؤالء المستجيبين .إيجابيةبنتيجة  إجراء االختبار  صدورجز حتى قبلوهذا يعني أن الناس تعاني من الحوا. لى خدمات الوقايةعصول حوالتمييز عند الوصمة ال
. بدونهماأو  أو التمييز/ووصمة ال  من الحصول على الخدمات مع الحد األدنىيؤآدونحوالي خمس المستجيبين . وصمة والتمييزاللى الخدمات على الرغم من ع يحصلون

 المحلية من المجموعات، أو أفراد  يقولون انهمالمستجيبينربع إلى ثلث فإن ، لسوء الحظ. لى خدمات العالجعصول ح عند التتموصمة والتمييز ال  نسبة منأقل  أنيبدو
 . صريحمحرومون منها بشكلا ألنهم خائفون أو ألنهم ـّ، يفتقرون إلى الخدمات إميخدمونهاالتي 

  
خدمات على صول ح البإمكانهموصمة والتمييز ولكن ال يزال ال اختبروانهم بأ للقولخرى األمناطق مستجيبي ال  من أآثر احتماًالم من آسيا والمحيط الهادئ هالمستجيبون

لى خدمات الوقاية لسبب عصول حعدم الل األفارقة هم أآثر عرضة والمستجيبون ؛ هم أآثر عرضة للخوف من الحصول على الخدمات الشماليةأميرآامستجيبو . الوقاية
   .صحيةاللعيادة ا عن  جدًاالبعيدةمسافة الاع تكاليف النقل أو ، مثل ارتفآخر

 
 
 
 

 

 
مدخ  ينايب مسر7 :ةياقولا تا
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ايقيرفأ هلا طيحملاو ايسآ ئدا ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ يبيراكلا رحبلاو ةينيت
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 من مرة أخرى أآثر احتماًال هم ، من آسيا والمحيط الهادئالمستجيبون
وصمة والتمييز ولكن ال اختبروانهم بأ للقول من مناطق أخرى المستجيبين

 من المستجيبون أما . الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابيةهميمكن
، أو للقول أنه بأمكانهمخرى األمناطق ال مستجيبي من احتماالًَأآثر فهم أفريقيا 

، الحصول على خدمات الصحة الجنسية  معهايعملون التي المجموعات
٪ من 30ن لكن أقل م . التمييزمنمعدومة  نسبة ضعيفة أو واإلنجابية مع

  أفاد بأنه يشعرناك عدد أآبروه .يؤآدون ذلك أفريقيا المستجيبين من منطقة
 مستحيًاليكون األمر أو  ،يجد صعوبة أو  على الخدماتصولح المنبالخوف 

تعليقات من تلحظ المرة أخرى،  .لسبب آخرعلى هذه الخدمات  في الحصول
حواجز تحول دون الوصول إلى جميع آ وتكلفة النقل عد المسافاتُبأفريقيا 
أآثر احتماًال من غيرهم محيط الهادئ آسيا وال من المستجيبون. الخدمات

 20، على الرغم من أن أآثر من  من الحصول على الخدماتبالشعور بالخوف
 .ًاحاجز يشكـّل أن الخوف أآـّدوامنطقة  في آل المستجيبين٪ من 

   
 

 أنه بإمكانهم أآثر احتماًال للقول الشمالية أميرآاأوروبا والمستجيبون من 
وصمة ال من أو معدومةمع نسبة ضعيفة الج  خدمات الععلىصول حال

  مستجيبو.هذا الوضع  يؤآدونجيبينست ٪ من الم30، فقط ومع ذلك. والتمييز
 احتماًال للقول، هم أآثر أو أولئك الذين يعملون معهم ،آسيا والمحيط الهادئ

 . خدمات العالجما يزالون يحصلون علىالتمييز ولكن ووصمة ال اختبروانهم بأ
  على الخدمات؛لوحصلللخوف من اأآثر احتماًال  الشمالية أميرآا ومستجيبو
 علىصول ح الأآثر احتماًال للحرمان من  آسيا والمحيط الهادئ ومستجيبو

إليجاد  احتماًال أآثر األفارقةجيبين ستالمف، ومرة أخرى. خدمات العالج
  المسافةأي طول( لسبب آخر في الحصول على الخدمات استحالةأو صعوبة 

 ).وتكلفة النقل
 
 
 
   

 
 

 
 
 

مدخ  ينايب مسر8 :ةيباجنالاو ةيسنجلا ةحصلا تا
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و/فيعض زييمت وأ
دوجوم ريغ وأ

ةمصو رابتخا
دنع زييمتو
ىلع لوصحلا
تامدخلا

نم فوخلا
ىلع لوصحلا
تامدخلا

ءاطعا ضفر
تامدخلا

ليحتسم وأ بعص
رخآ ببسل

فرعأ ال

ايقيرفأ هلا طيحملاو ايسآ ئدا ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ يبيراكلا رحبلاو ةينيت

مدخ  ينايب مسر9 :جالعلا تا
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تامدخلا

ليحتسم وأ بعص
رخآ ببسل

فرعأ ال

ايقيرفأ هلا طيحملاو ايسآ ئدا ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ يبيراكلا رحبلاو ةينيت
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 التي المجموعات، أو أآثر احتماًل للقول أنه بإمكانهم الشمالية أميرآامستجيبو 
ضئيلة أو معدومة بنسبة م ـالدعوة ـالرعايخدمات ، الحصول على  معهايعملون

 الختبار احتماًالآسيا والمحيط الهادئ أآثر مستجيبو . وصمة والتمييزالمن 
الخوف من الحصول على الخدمات  أو التعّرض ، زوصمة والتمييال

   .الحرمان/للرفض
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ميل أو الالهوية الجندريةتحديد  ؛ها التمييز ضدجاري مجموعة االنتماء الى: لشرح السببأربعة خيارات " مرفوض"أو " خائف"ن الذين أجابوا ي المستجيبتم اعطاء
 المستجيبين من يشير عدد آبير. عالميةالستجابات الويبين الرسم البياني أدناه ا .حة غيرمتعاونين أو يرفضون تقديم الرعايةعاملو الص أو ؛ق بالسرية؛ أسباب تتعلالجنسي

يخيفهم  الذي  السرية هو السبب الرئيسيأن أمر المستجيبينمن آبير  عدد وذآر .سهم أو ألولئك الذين يعملون معهممشاآل ألنف  األمور تشكـّلمن آل منطقة إلى أن آل هذه
 .لى الخدماتعصول ح اليحرمهم منأو 

مدخ  ينايب مسر10 :معدلاو ةياعرلا تا

0%
10%
20%
30%
40%
50%
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70%
80%

ةمصو ىوتسم
و/فيعض زييمت وأ
دوجوم ريغ وأ

ةمصو رابتخا
دنع زييمتو
ىلع لوصحلا
تامدخلا

نم فوخلا
ىلع لوصحلا
تامدخلا

ءاطعا ضفر
تامدخلا

ليحتسم وأ بعص
رخآ ببسل

فرعأ ال

ايقيرفأ هلا طيحملاو ايسآ ئدا ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ يبيراكلا رحبلاو ةينيت

مدخلا نم نامرحلا وأ فوخلا بابسأ  ينايب مسر11:تا

58%

13%

3%

56%

37%

62%
57%

9%
2%

66%

6% 4%

34%

8% 4%

47%

36%

58% 55%

41%
53% 51%

63%

37%

51%

ةعومجم ىلا ءامتنالا
هدض زييمتلا يراج ا

وأ ةيردنجلا ةيوهلا
ةيسنجلا لويملا

قلعتت بابسأ
ةيصوصخلاب

ةحصلا ولماع
وأ نينواعتمريغ

ةياعرلا ميدقت نوضفري

ال وأ ملعت ال ةلئاعلا
 ةلاحلا لبقت)ىطعُي
ميدقت عم طقف رايخلا
معدلاو ةياعرلا (

رخآ باوج ال

ةنكمم تاباجا ةدع *

ةياقولا تامدخ

ةحصلا تامدخ
ةيباجنالاو ةيسنجلا
العلا تامدخ ج

ةياعرلا تامدخ
معدلاو
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 أقل منأتى العدد  لذلك ؛ الجنسيميلو الالهوية الجندرية أتحديد خاصة بفئة منفصلة لستجابة الاالى  – حسب اللغة -  النسخ بعضإفتقرت، بسبب مشاآل فنية في المسح

شرح تهذه الرسوم البيانية  .بند واحد في ينخيارين األولالالرسوم البيانية أدناه جمعت ، جل المقارنة بين المناطقمن أ. 1 على هذا البندختيار الردال  الحقيقي المحتملالعدد
 ). الجنسيميلأو الالهوية الجندرية تحديد أو  التمييز ضدها؛ يتمباالشتراك مع مجموعة معينة (خرى األ والوصمات بين فيروس نقص المناعة البشرية المتينةعالقة ال

  
لى عصول ح للخوف أو رفض الاألولسبب هي الرية السأن ن وجيبستالميقول 

يقول . لى خدمات الوقايةعصول حعند الوالسبب يكون أقوى ، خدماتال
 بشكل  خاص بين المستجيبين االقليميين –  الشماليةأميرآا المستجيبون من

ول الجنسية أن تحديد هوية المجموعة أو الهوية الجنسية أو المي -اآلخرين 
 على السرية، آلها تشكـّل حواجز تحول دون الحصولتتعلق بوآذلك أسباب 
هوية المجموعة أو الهوية تحديد أن  ويقول المستجيبون األفارقة. خدمات الوقاية

 أو المعاملة من قبل أآبر من السرية ًاحاجز الجنسية أو الميول الجنسية يشكـّل
   .الوقايةخدمات لى عصول ح اليمنعهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية

  
 
 
 
 
 

 الالتينية ومنطقة أميرآا من آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا و المستجيبونيميل
  تحديد هوية المجموعة أو الهوية الجنسية يشكـّل الى القول أنالبحر الكاريبي 

حية  أآبر من السرية أو عدم تعاون العاملين في مجال الرعاية الص ًاحاجز
.  خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية في آثير من األحيانللحصول على

      .السريةيميلون الى ذآر  الشمالية أميرآاالمستجيبون من أفريقيا و
 
 
 

                                                       
 الدراسات من% 3 حوالي نسبةب  األسئلة، على المستجيبين قبل من 14-12 البيانية الرسومات ضمن) ةالجنسي لوالمي وأ الجندرية الهوية تحديد( الثاني الرد خيار على اإلجابة يتم لم -  1

 .الكاريبي البحرو الالتينية أمريكا من %78 و أوروبا، من %25و الهادئ والمحيط آسيا من %7 ،ألفريقيا االستقصائية

مدخ  ينايب مسر12 :ةياقولا تا
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ةيصوصخلاب

ةحصلا ولماع
وأ نينواعتمريغ
ميدقت نوضفري

ةياعرلا

رخآ ببس باوج ال

ايقيرفأ هلا طيحملاو ايسآ ئدا ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ يبيراكلا رحبلاو ةينيت

مدخ  ينايب مسر13 :ةيباجنالاو ةيسنجلا ةحصلا تا
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ةياعرلا

رخآ ببس باوج ال

ايقيرفأ هلا طيحملاو ايسآ ئدا ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ يبيراكلا رحبلاو ةينيت
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 آحاجز ة الجنسيلومي الجميع المناطق هنا لتحديد هوية المجموعة أوتميل 
  . معهايعملوني  التلمجموعاتل ألنفسهم أو ،خدمات العالجلحصول على ل
 
 
  

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 الالتينية أميرآا الشمالية وأميرآا من آسيا والمحيط الهادئ ويميل المستجيبون
   لذآر سبب تحديد هوية المجموعة أو الميول الجنسيةومنطقة البحر الكاريبي 

يقول المستجيبون من أفريقيا . خدمات الرعاية والدعملحصول على آحاجز ل
 ألنفسهم أو ًاحاجزهي التي تشكل  تتعلق بالسرية  التيسبابألا أن وأوروبا

   . معهايعملون التي للمجموعات
 
 
 
 
 

مدخ  ينايب مسر14 :جالعلا تا
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رخآ ببس باوج ال

ايقيرفأ هلا طيحملاو ايسآ ئدا ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ يبيراكلا رحبلاو ةينيت

مدخ  ينايب مسر15 :معدلاو ةياعرلا تا
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)طقف رايخلا ىطعُي
ةياعرلا ميدقت عم

معدلاو (

رخآ ببس باوج ال

ايقيرفأ هلا طيحملاو ايسآ ئدا ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ يبيراكلا رحبلاو ةينيت
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 ؟هل المستجيبون على اطالع بقوانين وخدمات الحماية -4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جيبين على ست من المندرة، باستثناء أوروبا. يط الهادئوالمحالوعي هو أقل في أفريقيا وآسيا ف،  في الرسم البيانيظاهرآما هو و. ةقوانين الحمايل جيدوعي  إجماًالهناك 
  .على الخدمات المتأثرين/األشخاص المتضررينصول حن القوانين التي تخلق الحواجز لنة مـّبي

 
  

 حسب تحديد المستجيبين في عدم لكل المنطقةالمشكلة األآبر تكمن 
 في كل خاصوبش بحدة هذه المشكلة وتظهر. المعرفة الجيدة للقوانين

تينية  الالأميرآاو)  هذا الردالمستجيبين اختاروا ٪ من 61(أفريقيا 
ويقول ).  هذا الردالمستجيبين اختاروامن % 71(ومنطقة البحر الكاريبي 

قوانين في آثير من ال  أو تطبيق ال يتم فرض أنه أيضًاالمستجيبون
   .الحاالت

 
 
 

 

ينايب مسر16 :  صقن سوريف عم نيشياعتملا ةيامحل نيناوقلاب ةياردلا
زييمتلا دض ةيرشبلا ةعانملا

69% 72% 78% 83% 82%

31% 28% 22% 17% 18%

ايقيرفأ طيحملاو ايسآ
ئداهلا

ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ ةينيت
يبيراكلا رحبلاو

الـك

مـعن

 ينايب مسر17 :ةرثأتملا تاعومجملل ةينوناقلا زجاوحلاب ةياردلا

35%
52%

78%

38%
52%

65%
48%

22%

62%
48%

ايقيرفأ طيحملاو ايسآ
ئداهلا

ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ ةينيت
يبيراكلا رحبلاو

الـك

مــعن

م ينايب مسر18 :؟زيمتلل ةضهانملا نيناوقلا ضرف وأ عابتاو ةفرعم ىدم ا
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ه ةقّبطم نيناوقلا هذ ه ريغ نيناوقلا هذ
ديج لكشب ةفورعم

ه ريغ نيناوقلا هذ
ةضورفم

ه ريغ نيناوقلا هذ
 ةقّبطم

ايقيرفأ هلا طيحملاو ايسآ ئدا ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ يبيراكلا رحبلاو ةينيت
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لكل من هذه الخدمات ، وعدد آبير أو المستطلعين أنهم ال يعرفون مما يعني أن هذه الخدمات . دمات القانونية وبرامج التوعيةوسأل االستطالع عن خدمات معينة ، مثل الخ
رامج وآانت غالبية من شملهم االستطالع على علم بوجود في بعض أجزاء على األقل من بلدانهم ب. هي التي يصعب الوصول إليها إذا آانت موجودة وغير معروفة جيدا

 2  .لتثقيف المتعايشين مع فيروس األيدز عن حقوقهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
 هذا طرح يتم لم لكن األخرى، االسئلة على أجابوا منطقة آل من مستجيبين أربعة( 13 السؤال على أجابوا الذين واألفريقية اآلسيوية المناطق في األفراد على الموزع مسحال نسخ من ٪ 2 في السؤال هذا إدراج يتم لم - 2

 .)عليهم السؤال

 ينايب مسر19 : ةعانملا صقن سوريف ةمصو قيثوتل تايلآ
مكدلب يف ةدوجوملا ةيرشبلا

21% 23% 29% 40% 29%
20%

28% 22%
24% 33%

40% 17% 24% 8% 22%

18% 28% 25% 27% 16%

ايقيرفأ طيحملاو ايسآ
ئداهلا

ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ ةينيت
فرعأ اليبيراكلا رحبلاو

الـك
دلبلا ءازجا ضعب يف ةدوجوم
مـعن

 ينايب مسر20 : ةعانملا صقن سوريف ةمصو ةجلاعمل تايلآ
مكدلب يف ةدوجوملا ةيرشبلا

28% 32% 37% 43% 35%

20% 26% 24% 24% 33%
32%

29% 22% 9% 22%
20% 14% 17% 24% 11%

ايقيرفأ طيحملاو ايسآ
ئداهلا

ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ ةينيت
يبيراكلا رحبلاو

فرعأ ال
الـك
دلبلا ءازجا ضعب يف ةدوجوم
مـعن

 ينايب مسر21 : صقن سوريف عم نيشياعتملا بيردتل جمارب
هقوقح لوح ةيرشبلا ةعانملا2 مكدلب يف ةدوجوملاو م

57% 51% 41% 51%
33%

28% 28%
33% 27%

40%

12% 15% 17% 11% 21%

3% 5% 9% 11% 6%

ايقيرفأ طيحملاو ايسآ
ئداهلا

ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ ةينيت
يبيراكلا رحبلاو

فرعأ ال
الـك
دلبلا ءازجا ضعب يف ةدوجوم
مـعن

مدخلا  ينايب مسر22 : ةفلكتب وأ ةيناجملا ةينوناقلا تا
مكدلب يف ةدوجوملاو ةضفخنم

29% 29% 23%
39% 26%

18% 23% 31%

34%
28%

32% 33% 19%
12%

32%

20% 15% 27% 15% 14%

ايقيرفأ طيحملاو ايسآ
ئداهلا

ابوروأ ةيلامشلا اكريمأ اللا اكريمأ ةينيت
يبيراكلا رحبلاو

فرعأ ال
الـك
دلبلا ءازجا ضعب يف ةدوجوم
مـعن
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 ؟أو التمييز/ما هي الحواجز التي يحددها المستجيبون لمعالجة الوصمة و -5
 

 آسيا أفريقيا
 والمحيط الهادئ

أميرآا الالتينية  أميرآا الشمالية أوروبا
 والبحر الكاريبي

 الترتيب من برمجة الوصمة والتمييزما يحّد : 3جدول 
%  االجمالي

 المختار
%       ترتيب

 المختار
%  ترتيب

 المختار
%  ترتيب

 المختار
%  ترتيب

 المختار
 ترتيب

ندرة الموارد 1 82% 1 71% 1 74% 1 76% 1 76% 1
افتقار الى الدعم الحكومي 2 64% 2 55% 2 62% 2 67% 4 49% 2
 المخصصيننقص الموظفين أو غيرهم من األشخاص  3 56% 3 54% 3 49% 3 52% 5 45% 3

 األمرلعمل على هذال
الحواجز الثقافية في بلدآم 5 47% 4 46% 5 35% 5 49% 3 54% 4
فعالةالضعف القدرة التقنية للموظفين لتنفيذ البرمجة 7 44% 8 24% 4 40% 4 49% 2 57% 5
بل الشرآاء على أرض الواقععدم المشارآة من ق 8 42% 7 32% 6 35% 7 45% 5 45% 6
الحواجز الدينية في بلدآم 4 49% 5 41% 8 26% 9 32% 7 41% 7
 الواصمة من قبل الموظفينالمواقف أو السلوآيات 6 47% 6 36% 7 28% 8 40% 8 37% 8
الحواجز القانونية في بلدآم 9 26% 9 23% 9 24% 6 48% 9 28% 9

ال نعرف 10 3% 10 10% 10 4% 10 2% 10 3% 10
العدد االجمالي للمستجيبين  247  214  179  175  197 

  
، الموارد وعدم وجود الدعم الحكومي ندرة: وصمة والتمييزالالتي تحول دون معالجة   األولىالثالثة نفس الحواجز حددوا أربع من المناطق الخمس  أصلن منوجيبستالم

 في مناطق الملحوظة الدعم الحكومي ـّ قلقبلالحواجز الثقافية آذلك نية للموظفين وـقـضعف القدرة التيأتي أفريقيا، في . لعمل على هذه القضيةوعدم وجود موظفين ل
 .الحواجز القانونيةب معنية أآثر آسيا والمحيط الهادئ فإن،  الحواجز الدينيةلذآر ميوًالأآثر ، وأفريقيا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أميرآا الشمالية وأميرآابينما  .أخرى
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 ؟ما هي األولويات التي يضعها المستجيبون لمعالجمة الوصمة والتمييز -6
  

 األولويات حسب المنطقة:4جدول 
 المنطقة الدرجة المستجيبون

زيادة الوعي والمعرفة لدى الناس حول فيروس نقص المناعة البشرية 16% 1

ياسات والقوانين المؤذيةالضغط على الحكومات لتغيير الس 12% 2

تمويل منظمات المجتمع المدني 10% 3

 عالميـــًا

    
تمويل منظمات المجتمع المدني 12% 1

12% 
توفير الدعم للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وتشجيع 

مشارآة أآبر وذات مغزى 2

اعة البشريةزيادة الوعي والمعرفة لدى الناس حول فيروس نقص المن 11% 3

 أفـريقيـا

    
زيادة الوعي والمعرفة لدى الناس حول فيروس نقص المناعة البشرية 18% 1

تمويل منظمات المجتمع المدني 12% 2

الضغط على الحكومات لتغيير السياسات والقوانين المؤذية 10% 3

آسيا والبحر الهادئ

    
قص المناعة البشريةزيادة الوعي والمعرفة لدى الناس حول فيروس ن 16% 1

تمويل منظمات المجتمع المدني 15% 2

الضغط على الحكومات لتغيير السياسات والقوانين المؤذية 11% 3

 أميرآا الالتينية
 والبحر الكاريبي

    
الضغط على الحكومات لتغيير السياسات والقوانين المؤذية 16% 1

لناس حول فيروس نقص المناعة البشريةزيادة الوعي والمعرفة لدى ا 15% 2

11% 
توفير الدعم للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وتشجيع 

مشارآة أآبر وذات مغزى 3

 أوروبــا

    
زيادة الوعي والمعرفة لدى الناس حول فيروس نقص المناعة البشرية 19% 1

والقوانين المؤذيةالضغط على الحكومات لتغيير السياسات  14% 2
 أميرآا الشمالية

 
تعطي األولوية  منطقة أفريقيا باستثناء  المناطقآل. ولىالبشرية في أولوياتها الثالثة األ حول فيروس نقص المناعة الناسآل منطقة زيادة الوعي والمعرفة بين تذآر 

لدفاع عن حقوق لولوية األ  تعطي الشماليةأميرآا ونقص المناعة البشرية؛أوروبا تعطي األولوية لدعم المتعايشين مع فيروس . المؤذيةتغيير السياسات والقوانين ل
 . األولوية في جميع المناطق األخرىيشكـّلالذي األمر ،  تمويل منظمات المجتمع المدنيقبل نقص المناعة البشريةالمتعايشين مع فيروس 


