
 

 

 
 أفريقيا: نتائج الدراسة

 2010مشاورات وفد المنظمات غير الحكومية 
 عائق االستجابة الفعالة لقضية فيروس نقص المناعة البشرية: الوصمة والتمييز

 
 
       

1 



 أفريقيا: بيانات موجزة: 2010مشاورات المنظمات غير الحكومية حول الوصمة والتمييز 
 

هذه  .المعني باإليدزبرنامج األمم المتحدة المشترك ي ل التنسيقللمجلس للمنظمات غير الحكومية 2010 ات خالل مشاورأفريقياانات الواردة من هذا هو تقرير موجز عن البي
لدى وفد المنظمات  االتصاالت من قبل فريق(مون وناتالي سنيورة عملت سارة سيوقد  .org.unaidspcbngo كمل موجز البيانات العالمية، وهي متاحة علىت المعلومات

 هذا التقرير الموجز لتطوير البيانات في جامعة واين ستيت، ة مع لوريل سبراغ، محلل) المعني باإليدزبرنامج األمم المتحدة المشتركللمجلس التنسيقي ل غير الحكومية
وفد  ل2010 عام اإلقرار بمشاوراتيرجى . م الخاصة بكالمناصرة/في الدعوةمن قبل الجميع الستخدامها وعة موضجميع المعلومات . خمسة تقارير إقليميةآذلك و

المجتمع من  مستجيب 1500ونود أن نشكر أآثر من  .وصمة والتمييزحول ال المعني باإليدزبرنامج األمم المتحدة المشترك  للمجلس التنسيقي لالمنظمات غير الحكومية
 .جعل هذه البيانات ممكنةمما ، والمقابالت والمجموعات، المسح شارآوا في المدني الذين

 
 من قام بالمسح؟ .1

 المناطق الفرعية  )أ
من  من مستجيب 328 لمسحفي ا اشترك
من وجاء أآبر عدد من المشارآين . 1أفريقيا

صغر من شمال العدد األغرب ووسط أفريقيا و
  .أفريقيا

 

                                                      

 ينايب مسر2 : بسح نيبيجتسملل يردنجلا عونلا
ةقطنملا

49% 51%
72% 63%

43% 46%
24% 34%

8% 3% 4% 3%

ةيقرشلا ايقيرفأ ايقيرفأ
ةيبونجلا

ةيبرغلا ايقيرفأ
ىطسولاو

ةيلامشلا ايقيرفأ

عونلا وريغم
يعامتجالا
ءاسن

لاجر

 ينايب مسر 1 :نيبيجتسملل يميلقإ ليلحت

11%

37%

29%

23% ةيقرشلا ايقيرفأ

ةيبونجلا ايقيرفأ

ىطسولاو ةيبرغلا ايقيرفأ

ةيلامشلا ايقيرفأ
 النوع الجندريب

تبّيـن ربط مع نتائج المسح العالمي، المن خالل 
 أآثر  الذين اشترآوا في المسحلالرجا أن عدد

 من مستجيبي المسح في شرق %8. النساءمن 
. أفريقيا ينتمون الى فئة مغيري النوع االجتماعي

مستجيبي المسح في غرب ووسط  من 72%
 .هم من الذآورأفريقيا 

 (

 
 االنتماء/تحديد الهوية) ج

 ، الفرعية المناطق اإلقليميةفي جميع .فيروس نقص المناعة البشريةفئة المتعايشين مع  مع فرعية إقليميةفي آل منطقة فراد أو الجماعات التي يخدمونها يصنـّف معظم األ
وهناك ).  الشبابأنه ينتمي إلى أو يخدم فئةول  يق فرعيةإقليميةجيبين من آل منطقة ستعلى األقل نصف الم( ثم النساء والفتياتئة الشباب لف آبير  عدديتم االنتماء أو خدمة

تمثيل أآثر توازنًا بين الناس الذين يستخدمون المخدرات، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والمهاجرين هناك  ولكن ؛من شمال أفريقيامن المستجيبين أقل عدد 
والمزيد ؛ مغيري النوع االجتماعي يمثلونجيبين من جنوب أفريقيا ستالممن مزيد اطق أخرى، هناك البالمقارنة مع من.  الجنس في مناطق أخرىعامالت/وعامليوالسجناء 

 . واألشخاص المعوقين والمنظمات القائمة على اإليمانينـّالمسنيمثلون  من شرق أفريقيا من المستجيبين

 
 . لقائمة البلدان داخل آل منطقة فرعيةhtm.regin49m/49m/methods/unsd/org.un.unstats://http: يرجى مراجعة -1 
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معظم . )%36(أو منظمات مناصرة  ؛)%44(  مجتمعيةمن شرق أفريقيا الى منظماتجيبين ستنتمي معظم المي: تم سؤال المستجيبين عن المنظمات التي يعملون فيها
أو  شبكات الى المستجيبين من أفريقيا الغربية والوسطى معظم وينتمي .%)26( غير حكوميةات دولية منظمأو  شبكات ينضمون الى أفريقيا من جنوب المستجيبين

  .%)55(وينتمني معظم المستجيبين من شمال أفريقيا الى شبكة أو منظمة وطنية غير حكومية . %)31(جتمعية  أو الى منظمات م%)43(غير حكومية دولية  اتمنظم
 

 

أفريقيا 
 الشرقية

أفريقيا 
 الجنوبية

أفريقيا الغربية 
 والوسطى

أفريقيا 
 الشمالية

 مجموعات المستجيبين: 1جدول 
 )*ينتمون الى أو يخدمون(

وس نقص المناعة البشريةمتعايشون مع فير 61% 58% 75% 75%
نساء وفتيات 42% 52% 53% 59%
متعاطو المخدرات 27% 12% 15% 17%
عامالت الجنس/عاملو 36% 24% 24% 39%
مثليات الجنس/مثليو 30% 16% 27% 25%
رجال يتعاطون الجنس مع الرجال 36% 25% 27% 20%
مغيرو النوع االجتماعي 6% 9% 20% 13%
شباب 67% 72% 51% 53%
أطفال 15% 46% 32% 39%
مسنـّون 9% 13% 14% 25%
الجئون أو طالبو لجوء 15% 6% 8% 15%
مشّردون داخليًا 3% 12% 8% 16%
مهاجرون 21% 8% 13% 7%

 )تحرك مؤقت أو إعادة توطين دائم(مجموعات متنقلة 6% 6% 14% 13%
السكان األصليون واألقليات العرقية 9% 16% 12% 15%
أشخاص ذوي إعاقات 6% 19% 17% 28%
سجناء 21% 13% 15% 23%
سجناء سابقون 6% 4% 9% 4%
عمــّـال 3% 6% 6% 7%

مجموعات قائمة على اإليمان 3% 19% 17% 23%
قطاع خاص 6% 9% 5% 9%
ال جواب 3% 1% 1% 1%
العدد االجمالي للمستجيبين 33 113 93 75

إجابات متعددةممكن *    
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  ؟آيف يعيش المستجيبون خبرة الوصمة والتمييز .2
 

يشير . والمستجيبون من جميع المناطق يتعرضون لمستوى عالي من الوصمة والتمييز. أجاب المشارآون باألصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن المجموعات التي يعملون معها
 .ستوى عالي من الوصمة والتمييز في آل الفئات تقريبًامها يتعرضون لالمستجيبون من شرق أفريقيا الى آونهم أو المجموعات التي يعملون مع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
رقام األوبعض ) علىاألآان شرق أفريقيا (الستبعاد من األنشطة العائلية بشأن افي الدراسة المرتفعة ألرقام يأتي في المرتبة الثانية لن من شرق أفريقيا يجيبستلمجموع ام

 .األسرة  من أعلى أرقام لالستبعاد علىمن جنوب أفريقياجيبون آما ويشترك المست). على في الدراسةاأل المرتبة الثالثة (من المجتمع لالستبعاد العالية

أفريقيا 
 الشرقية

أفريقيا 
 الجنوبية

أفريقيا 
الغربية 
 والوسطى

أفريقيا 
 الشمالية

عالمات وصمة وتمييز مترابطة مع حالة : 2جدول 
فيروس نقص المناعة البشرية والتي يختبرها المستجيبون 

 *ن معها أو المجموعات التي يعملو

88% 84% 72% 73% 
مواقف وسلوآيات سلبية بسب حالة فيروس نقص المناعة 

 البشرية او االنتماء الى مجموعات مصابة
 استبعاد من المجتمع 27% 25% 36% 52%

 استبعاد من الهيئات الدينية 5% 12% 30% 34%

 )استبعاد أو إفصاح قسري(تمييز في مكان العمل  27% 41% 33% 64%

 خسارة الوظيفة 27% 34% 29% 56%

 استثناء من المدرسة 14% 21% 23% 42%
 ينايب مسر3 :يلئاعو يساردو ينيدو يعامتجا داعبتسا

0%
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نم داعبتسا
عمتجملا

نم داعبتسا
ةينيدلا تائيهلا

نم داعبتسا
ةسردملا

نم ءانثتسا
ةيلئاعلا تاطاشنلا

ةيقرشلا ايقيرفأ ةيبونجلا ايقيرفأ ىطسولاو ةيبرغلا ايقيرفأ ةيلامشلا ايقيرفأ

 استثناء من النشاطات العائلية 36% 47% 58% 70%

 عاملو الصحة غيرمتعاونين أو يرفضون تقديم الرعاية 27% 22% 52% 40%
 تمييز في السفر والهجرة 14% 25% 22% 40%

36% 32% 26% 23% 
صابة من قبل عاملي إفصاح غير طوعي عن حالة اإل

 الصحة، موظفي الدولة، أو اإلعالم
 توقيف أو عزل 9% 13% 7% 18%
 تهديدات جسدية 18% 19% 29% 36%
 تجريم وقوانين تمييزية أخرى 45% 35% 45% 68%
 ال شيء من األمور أعاله 9% 16% 0% 0%
 العدد االجمالي للمستجيبين 22 68 73 50

 ددةإجابات متع ممكن *        
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شرق أفريقيا أعلى مستويات التمييز في مكان العمل بين المناطق يشهد المستجيبون من  

ثلث حوالي . الشاملة عن بعض من أعلى المستويات في الدراسة ، فضًال الفرعيةاإلقليمية
معها، المجموعات التي يعملون الفرعية أنهم، أو  جيبين من جميع المناطق اإلقليميةستالم

.خسارة الوظيفةالتمييز في مكان العمل أو يواجهون   

 ينايب مسر4 :ةفيظولا يف زييمتلا
64%

56%

33%
29%

41%
34%

27% 27%

لمعلا ناكم يف زييمت ةفيظولا ةراسخ

ةيقرشلا ايقيرفأ

ةيبونجلا ايقيرفأ

ىطسولاو ةيبرغلا ايقيرفأ

ةيلامشلا ايقيرفأ

  
 
 
 
 
 

هتو ةيبلس تايكولسو فقاوم  ينايب مسر5 :يدسج ديد

29%

88%

36%

84%
72%

19%

73%

18%

ةيبلس تايكولسو فقاوم يدسج ديدهت

ةيقرشلا ايقيرفأ

ةيبونجلا ايقيرفأ

ىطسولاو ةيبرغلا ايقيرفأ

ةيلامشلا ايقيرفأ

 
 والمواقف الجسديةلتهديدات بخصوص ا أعلى أرقام الدراسة  منشرق أفريقيا بعضحتل ت

 .سلبية من المواقف والسلوآيات اليعانيجيبين من آل منطقة ست الم من%70أآثر من . السلبية
  
 
 
 
 
 
 

 ينايب مسر6 :نييحصلا نيلماعلاو ةموكحلاو نوناقلا لبق نم زييمتلا
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نيلماعلا لبق نم زييمت
نييحصلا

نع يعوط ريغ حاصفإ
ةباصإلا ةلاح

لزع وأ فيقوت وأ رفسلا رومأ يف زييمت
ةرجهلا

ةيزييمت نيناوق

ةيقرشلا ايقيرفأ ةيبونجلا ايقيرفأ ىطسولاو ةيبرغلا ايقيرفأ ةيلامشلا ايقيرفأ

 فيلتمييز ا بخصوصأعلى أرقام الدراسة  شرق أفريقيا بعضتحتل 
 أي منطقة  أومنطقةمرتبة في ال وأعلى ؛السفر أو الهجرةشؤون 
 أعلى أفريقياجنوب تحتل .  للقوانين التمييزيةبالنسبة  فرعيةإقليمية

ية  العاملين في مجال الرعاقبللتمييز من ل بالنسبةمستوى في القارة 
 .الصحية
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 ؟آيف يؤثر عامل الوصمة والتمييز على حصول المستجيبين على الوقاية والعالج والدعم .3
 

جميع هذا ينطبق على النمط . وصمة والتمييزالالرغم من ب الخدمات على، معهم يعملون األشخاص الذينبعض حصول ، أو إمكانية حصولهم إلى المستجيبينغالبية يشير 
 أن هناك ونشيري آما ؛ والتمييزة الوصم قدر منلى الخدمات وأقلع الحصول  قدر منأآبرعلى غرب ووسط أفريقيا يشهد المستجيبون من . ع للخدماتالفئات األرب

 لديها بصفة عامةووف شمال أفريقيا حالة مماثلة لغرب ووسط أفريقيا، ولكن مع ارتفاع أرقام الخ تشهد . الخدماتالمطلق منحرمان بعض حاالت الحواجز خوف آبير و
 المناطق من بين جميع أعلى أرقام للخوف والحرمان من الحصول على الخدمات  علىشرق أفريقيايحتل المستجيبون من .  على الخدمات الحصولتتمكن منأرقام أقل 
 جنوب  يشهد.خدمات العالجالحصول على  من يحرمون بالنسبة لألشخاص الذينجنوب أفريقيا نسبة مئوية أعلى بقليل يشهد : باستثناء حالة واحدة - الفرعية اإلقليمية

شرق من  ال سيما - جيبينستين أن عدد المـّوتب. الحصول على الخدماتيزال بإمكانهم  ما هم ولكن،وصمة والتمييزال من يعانونجيبين الذين ستأفريقيا أعلى معدل من الم
 .الخوف يمثل عائقا رئيسيًاوهو يدل على أن  على الخدمات آبير جدًا؛ل صوح الذين يخافون من ال- وجنوب أفريقيا

  
فيروس نقص المناعة البشريةب والدعم المتعلقةلوقاية والعالج والرعاية على خدمات ا المستجيبين على حصول ر الوصمة والتمييزـ أث :10-7الرسومات البيانية

مدخ  ينايب مسر7 :ةياقولا تا
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دوجوم

ةمصو رابتخا
دنع زييمتو
ىلع لوصحلا
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نم فوخلا
ىلع لوصحلا
تامدخلا

ءاطعا ضفر
تامدخلا

ليحتسم وأ بعص
رخآ ببسل

فرعأ ال

ةيقرشلا ايقيرفأ ةيبونجلا ايقيرفأ ىطسولاو ةيبرغلا ايقيرفأ ةيلامشلا ايقيرفأ

مدخ  ينايب مسر8:ةيسنجلا ةحصلاو ةيباجنالا ةحصلا تا
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ريغ وأ فيعض
دوجوم
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ىلع لوصحلا
تامدخلا

نم فوخلا
ىلع لوصحلا
تامدخلا

ءاطعا ضفر
تامدخلا

ليحتسم وأ بعص
رخآ ببسل

فرعأ ال

ةيقرشلا ايقيرفأ ةيبونجلا ايقيرفأ ىطسولاو ةيبرغلا ايقيرفأ ةيلامشلا ايقيرفأ

مدخ  ينايب مسر9 :جالعلا تا
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و/زييمت وأ

ريغ وأ فيعض
دوجوم

ةمصو رابتخا
دنع زييمتو
ىلع لوصحلا
تامدخلا

نم فوخلا
ىلع لوصحلا
تامدخلا

ءاطعا ضفر
تامدخلا

ليحتسم وأ بعص
رخآ ببسل

فرعأ ال

ةيقرشلا ايقيرفأ ةيبونجلا ايقيرفأ ىطسولاو ةيبرغلا ايقيرفأ ةيلامشلا ايقيرفأ

مدخ  ينايب مسر10 :معدلاو ةياعرلا تا
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دنع زييمتو
ىلع لوصحلا
تامدخلا

نم فوخلا
ىلع لوصحلا
تامدخلا

ءاطعا ضفر
تامدخلا

ليحتسم وأ بعص
رخآ ببسل

فرعأ ال

ةيقرشلا ايقيرفأ ةيبونجلا ايقيرفأ ىطسولاو ةيبرغلا ايقيرفأ ةيلامشلا ايقيرفأ
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مدخ ىلع لوصحلا نم نيبيجتسملا نامرح وأ فوخ بابسأ  ينايب مسر11 : ةصاخلا جالعلاو ةياقولاو معدلاو ةياعرلا تا
ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب
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 ةيسنجلا لويملا2

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

ةياقولا
ةيباجنالاو ةيسنجلا ةحصلا تامدخ
العلا ج
معدلاو ةياعرلا

                                                       
 من بين الذين تم %)5( مستجيبين 5: اختيارًا بالنسبة لـاالجابة لم تكن . أفريقيالم يكن مذآورًا في بعض عّينات المسح من قبل المستجيبين العائشين في منطقة ) أي الهوية الجندرية أو الميول الجنسية(هذا االختيار  - 2

 من بين الذين تم %)1( من بين الذين تم سؤالهم عن الخدمات العالجية؛ ومستجيب واحد %)2( من بين الذين تم سؤالهم عن خدمات الصحة الجنسية واالنجابية؛ مستجيب واحد %)2 (سؤالهم عن الوقاية؛ مستجيب واحد
 .ت الرعاية والدعمسؤالهم عن خدما
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 ؟هل المستجيبون على اطالع بقوانين وخدمات الحماية .4

عدد أقل من المشارآين على علم . في منطقة جنوب أفريقيامنهم واألآثرية قوانين الحماية، ب على اطالع رعية فما ال يقل عن نصف المشارآين في آل منطقة إقليمية
  .بالحواجز القانونية للمجموعات المتأثرة داخل بلدهم؛ ومرة جديدة، أآثر المطلعين على هذا األمر هم من جنوب أفريقيا

  
 

 لآ من جيبونستالم حددها التي الكبرى المشكلة
 معروفة ليست القوانين آون فرعية، إقليمية منطقة
 المناطق جميع في القوانين أن المرجح من. جيد بشكل

 مفروضة آونها من أآثر معروفة ،الفرعية اإلقليمية
 هاذآر تم التطبيق في آبيرة مشاآل هناك. مطبـّقة أو
 آبيرة المشكلة أن من الرغم على (أفريقيا شرق في

.)الفرعية قليميةاإل المناطق جميع في  
  
 
 
 

 ينايب مسر12 : صقن سوريف عم نيشياعتملا يمحت يتلا نيناوقلاب ةياردلا
ةمصولا دض ةيرشبلا ةعانملا

65%
86%

60% 55%

35%
14%

40% 45%

ةيقرشلا ايقيرفأ ةيبونجلا ايقيرفأ ىطسولاو ةيبرغلا ايقيرفأ ةيلامشلا ايقيرفأ

الك

معن

 ينايب مسر13 :ةرثأتملا تاعومجملل ةينوناقلا زجاوحلاب ةياردلا

36% 45%
23%

41%

64% 55%
77%

59%

ةيقرشلا ايقيرفأ ةيبونجلا ايقيرفأ ىطسولاو ةيبرغلا ايقيرفأ ةيلامشلا ايقيرفأ

الك
معن

م ينايب مسر14 :؟زييمتلل ةضهانملا نيناوقلا ضرف وأ عابتاو ةفرعم ىدم ا

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0%

10%

20%

ًاديج ةفورعم نيناوقلا ةضورفم نيناوقلا ةقّبطم نيناوقلا ةفورعم ريغ نيناوقلا
ديج لكشب

ةضورفم ريغ نيناوقلا  ةقّبطم ريغ نيناوقلا

ةيقرشلا ايقيرفأ ةيبونجلا ايقيرفأ ىطسولاو ةيبرغلا ايقيرفأ ةيلامشلا ايقيرفأ
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 من المستجيبين أشار الىقليل جدًا عدد  
 التمييز المرتبط معالجة أو توثيقآليات 

بفيروس نقص المناعة البشرية في 
جنوب أشار المستجيبون من . بلدهم

 للتوثيقأآبر عدد من اآلليات الى أفريقيا 
نعم أو متوفر في بعض  : بـاإلجابةتمت (

).أجزاء البلد  
  
 
 
  

  
  

  

  

األشخاص معروفة أآثر برامج تثقيف 
لدى جميع المناطق اإلقليمية الفرعية 

ولكن  وبشكل خاص في شرق أفريقيا،
هي معروفة أيضًا في جنوب وغرب 

خدمات القانونية ال. ووسط أفريقيا
أآثر  التكاليف هي أو المنخفضةمجانية ال

  3.توفرًا في جنوب وشمال أفريقيا

األشخاص معروفة أآثر برامج تثقيف 
لدى جميع المناطق اإلقليمية الفرعية 

ولكن  وبشكل خاص في شرق أفريقيا،
هي معروفة أيضًا في جنوب وغرب 

خدمات القانونية ال. ووسط أفريقيا
أآثر  التكاليف هي أو المنخفضةمجانية ال

  3.توفرًا في جنوب وشمال أفريقيا
    
  
  

  
  
  

                                                                                                             
 . من العدد االجمالي لعينات المسح لدى المستجيبين العائشين في منطقة أفريقيا%2واردًا عند ) العائلة ال تعلم أو ال تقبل الحالة(لم يكن هذا االختيار  - 3

 ينايب مسر15 : ةعانملا صقن سوريف ةمصو قيثوتل تايلآ
مكدلب يف ةدوجوملا ةيرشبلا

21% 19% 23% 23%

17% 31% 18%

45% 28% 44%
55%

17% 21% 15% 23%

0%

ةيقرشلا ايقيرفأ ةيبونجلا ايقيرفأ ةيبرغلا ايقيرفأ
ىطسولاو

ةيلامشلا ايقيرفأ

معن دلبلا ءازجا ضعب يف ةدوجوم الك ال فرعأ 

 ينايب مسر16 : ةعانملا صقن سوريف ةمصو ةجلاعمل تايلآ
مكدلب يف ةدوجوملا ةيرشبلا

30% 27% 28% 27%

17% 27% 15% 23%

38% 22% 35%
36%

15% 24% 21% 14%

ةيقرشلا ايقيرفأ ةيبونجلا ايقيرفأ ةيبرغلا ايقيرفأ
ىطسولاو

ةيلامشلا ايقيرفأ

معن دلبلا ءازجا ضعب يف ةدوجوم الك فرعأ ال

 ينايب مسر17 : صقن سوريف عم نيشياعتملا بيردتل جمارب
هقوقح لوح ةيرشبلا ةعانملا3 مكدلب يف ةدوجوملاو م

65%
49% 59% 53%

9% 10% 14% 21%
22%

37% 24%
21%

4% 3% 3% 5%

ةيقرشلا ايقيرفأ ةيبونجلا ايقيرفأ ةيبرغلا ايقيرفأ
ىطسولاو

ةيلامشلا ايقيرفأ

معن دلبلا ءازجا ضعب يف ةدوجوم الك فرعأ ال

مدخلا  ينايب مسر18 : ةفلكتب وأ ةيناجملا ةينوناقلا تا
مكدلب يف ةدوجوملاو ةضفخنم

28% 25% 30%
45%

43% 19% 37%

36%
17% 27% 21%

13% 28% 13%

14%

5%

ةيقرشلا ايقيرفأ ةيبونجلا ايقيرفأ ةيبرغلا ايقيرفأ
ىطسولاو

ةيلامشلا ايقيرفأ

معن دلبلا ءازجا ضعب يف ةدوجوم الك فرعأ ال
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  ؟أو التمييز/التي يحددها المستجيبون لمعالجة الوصمة وما هي الحواجز  .5
 
 

أفريقيا 
 الشرقية

أفريقيا 
 الجنوبية

أفريقيا 
الغربية 
 والوسطى

أفريقيا 
 الشمالية

 *ما يحد من برمجة الوصمة والتمييز؟: 3جدول 

المختار% المختار%  المختار%  المختار%
ندرة الموارد 62% 76% 77% 82%
 عدم المشارآة من قبل الشرآاء على أرض الواقع 57% 41% 59% 64%
نقص الموظفين أو غيرهم من األشخاص المخصصين للعمل على هذا األمر 38% 62% 50% 70%
الحواجز القانونية في بلدآم 38% 52% 47% 55%
 ضعف القدرة التقنية للموظفين لتنفيذ البرمجة الفعالة 43% 52% 39% 45%
 لمواقف أو السلوآيات الواصمة من قبل الموظفينا 33% 39% 53% 48%
افتقار الى الدعم الحكومي 43% 27% 42% 57%
الحواجز الدينية في بلدآم 33% 24% 39% 55%
الحواجز الثقافية في بلدآم 24% 23% 20% 52%
ال أعرف 5% 5% 3% 0%
العدد االجمالي للمستجيبين 21 66 66 44

ةإجابات متعددممكن *    
 
 

العدد اإلجمالي على األقل نصف وقد حدد . وصمة والتمييزالمعالجة الذي يحد من  الرئيسيالحاجز  يشكـّل  المواردنقص أن،  فرعية آل منطقة إقليميةحدد المستجيبون من
 من شرق أفريقيان وجيبستالموقد رّجح . نعدام الدعم الحكومي الشرآاء؛ واالتزامنقص الموظفين المتفانين؛ عدم : المهمة شرق أفريقيا، العديد من الحواجز منجيبين ستلمل

 غرب ورّجح المستجيبون منلموظفين؛ ا الواصمة من قبلن من جنوب أفريقيا السلوآيات وجيبستالمورّجح . الحواجز الثقافية والدينيةوجود آذلك عدم دعم الحكومة و
  المناطق اإلقليميةمن قبل جميعلحواجز القانونية لقد تم ذآر ا.  الذي يحد من معالجة الوصمة والتمييزالحاجز القدرة التقنية الضعيفة للموظفين في تشكيل ووسط أفريقيا

 .شمال أفريقيامنطقة جيبين من ست الم قبلبقدر أقل منلكن ، الفرعية
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 ؟ما هي األولويات التي يضعها المستجيبون لمعالجة الوصمة والتمييز .6
 
 

 **لمنطقةاألولويات حسب ا: 4جدول 
 المستجيبون األولويــة الترتيب المنطقة

 %13.3 تقديم الدعم لألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وتشجيع المشارآة األوسع وبفعالية أآبر *1
لمعالجة الوصمة والتمييزتطوير المشارآة والتعاون بين الشرآاء الرئيسيين *1  أفريقيا الشرقية 13.3%
تمويل منظمات المجتمع المدني 3 12.2% 

     
 %12.4 دعم بناء قدرات منظمات المجتمع المدني 1
 أفريقيا الجنوبية %12.1 تقديم الدعم لألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وتشجيع المشارآة األوسع وبفعالية أآبر *2
انين المؤذيةالضغط على الحكومات لتغيير السياسات والقو *2 12.1% 

     
تمويل منظمات المجتمع المدني 1 15.9% 
زيادة الوعي والمعرفة لدى الناس حول فيروس نقص المناعة البشرية 2 12.4% 

أفريقيا الغربية 
 والوسطى

 %12.1 دعم بناء قدرات منظمات المجتمع المدني 3

     
الناس حول فيروس نقص المناعة البشريةزيادة الوعي والمعرفة لدى *1 12.7% 
الضغط على الحكومات لتغيير السياسات والقوانين المؤذية *1 12.7% 
 %11.1 تقديم الدعم لألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وتشجيع المشارآة األوسع وبفعالية أآبر *3

 أفريقيا الشمالية

تمويل منظمات المجتمع المدني *3 11.1% 

  
الرابطاذآر*

 اختيار16تم الطلب من المستجيبين اختيار األولية األولى ثم الثانية ثم الثالثة من قائمة**
 
 

وية  فيروس نقص المناعة البشرية أولالمتعايشين معمشارآة أآبر وذات مغزى لألشخاص والتشجيع على  للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشريةتقديم الدعم  يشكل
 األولوية لدعم المجتمع المدني وزيادة الوعي العام بشأن فيروس نقص المناعة ُتعطى باستثناء غرب ووسط أفريقيا، حيث  الفرعية جميع المناطق اإلقليميةلدىقصوى 
لألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص ليها الدعم ي  بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني أوًال؛:ولوياتاأل يضعون في قائمةجنوب أفريقيا المستجيبون من . البشرية

  .ويحدد شمال أفريقيا زيادة الوعي والضغط على الحكومات لتغيير القوانين العقابية آأولوية قصوى.  للقوانين العقابية لوضع حد والضغطالمناعة البشرية
 


