
 
 آسيا والمحيط الهادئ: نتائج الدراسة

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



آسيا والمحيط الهادئ: بيانات موجزة: 2010مشاورات المنظمات غير الحكومية حول الوصمة والتمييز   

األمم المتحدة المشترك برنامج ل يالتنسيق للمجلس للمنظمات غير الحكومية اتمشاورخالل  2010هو تقرير موجز عن البيانات الواردة من آسيا والمحيط الهادئ هذا 
 االتصاالت من قبل فريق(عملت سارة سيمون وناتالي سنيورة وقد  .org.aidspcbngoun ، وهي متاحة علىكمل موجز البيانات العالميةت هذه المعلومات .المعني باإليدز

 هذا لتطوير البيانات في جامعة واين ستيت، ة مع لوريل سبراغ، محلل) المعني باإليدزبرنامج األمم المتحدة المشتركللمجلس التنسيقي ل لدى وفد المنظمات غير الحكومية
 عام اإلقرار بمشاوراتيرجى . م الخاصة بكالمناصرة/في الدعوةمن قبل الجميع الستخدامها موضوعة جميع المعلومات . قارير إقليميةخمسة تآذلك التقرير الموجز و

 مستجيب 1500ونود أن نشكر أآثر من  .وصمة والتمييزحول ال المعني باإليدزبرنامج األمم المتحدة المشترك  للمجلس التنسيقي لوفد المنظمات غير الحكومية ل2010
 .ممكنة هذه البيانات جعلمما ، والمقابالت والمجموعات، المسحالمجتمع المدني الذين شارآوا في من 

 
 ؟من قام بالمسح .1

 
 المناطق الفرعية )أ 

 من آسيا مستجيب 254 لمسحفي ا اشترك
التوزيع في الرسم ويظهر . 1والمحيط الهادئ

وجاء أآبر عدد من .  الفرعياإلقليمي
ين من جنوب شرق آسيا ووسط وشرق المشارآ

التمثيل من جزر جنوب . آسيا وجنوب آسيا
لذلك فمن  آان ضعيفًا؛قاليم األالمحيط الهادئ و

المهم عدم تعميم االستنتاجات من هذه المنطقة 
  .الفرعية

 
 النوع الجندري )ب

تبّيـن ،  مع نتائج المسح العالميالربطمن خالل 
، المسحساء في  من النشارآوا أآثر الرجال أن
استثناء جزر جنوب المحيط الهادئ واألقاليم ب

 تصنيفيظهر ، في حين لم مغيري النوع االجتماعي يّصـنفون معآسيا ين في وسط وشرق جيب ٪ من المست10). ٪ من النساء53(واستراليا ونيوزيلندا ) النساء  من71٪(
 .مغيري النوع االجتماعي معنيوزيلندا /  من جزر جنوب المحيط الهادئ والشرق األوسط واستراليا أحد

 ينايب مسر2 :ةقطنملا بسح نيبيجتسملل يردنجلا عونلا
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 ينايب مسر1 :نيبيجتسملل يميلقإ ليلحت
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  االنتماء/ تحديد الهوية )ج

 ، إال في جزر جنوب المحيط الهادئ واألقاليم، حيثأو يخدمونهم  فئة المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشريةمعالتي يخدمونها  الجماعاتمعظم األفراد أو  يصّنف
نقص المناعة البشرية أو  المتعايشين مع فيروس يصنفون مع ٪ 50 حيث  والشرق األوسط مع فيروس نقص المناعة البشرية؛ فئة المتعايشينيصنـّفون معفقط  ٪ 29 هناك

 ، النساء والفتيات أو يخدمون فئةيصنفون معالمستجيبين  ٪ من 43، قاليمفي جزر جنوب المحيط الهادئ واأل . الشبابأو يخدمون فئةيصنفون مع  ٪ 55 و يخدمونهم،
 ،ابالشب ،النساء والفتيات في مجال الجنس، العامالت/نعامليال الذين يخدمون المستجيبينجنوب آسيا لديها أآبر عدد من .  والشباب؛ في مجال الجنسالعامالت/املينالع

                                                       
 .لقائمة البلدان داخل آل منطقة htm.regin49m/49m/methods/unsd/org.un.unstats://http :يرجى مراجعة 1 
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 مجموعات المستجيبين: 1جدول 
جزر جنوب المحيط  وسط وشرق أسيا جنوب شرق آسيا جنوب آسيا )*ينتمون الى أو يخدمون(

 أستراليا ونيوزيلندا الشرق األوسط الهادئ واألقاليم

 %94 %50 %29 %51 %64 %78 تعايشون مع فيروس نقص المناعة البشريةم

 %44 %41 %43 %26 %36 %65 نساء وفتيات

 %56 %27 %0 %21 %39 %44 متعاطو المخدرات

 %39 %9 %43 %18 %44 %65 عامالت الجنس/عاملو

 %67 %18 %29 %28 %35 %26 مثليات الجنس/مثليو

 %72 %23 %29 %31 %51 %52 رجال يتعاطون الجنس مع الرجال

 %56 %0 %14 %13 %27 %37 مغيرو النوع االجتماعي

 %50 %55 %43 %38 %45 %65 شباب

 %22 %27 %29 %8 %17 %61 أطفال

 %28 %18 %0 %5 %6 %13 مسنـّون

 %50 %23 %0 %0 %1 %7 الجئون أو طالبو لجوء

 %17 %0 %0 %5 %1 %15 مشّردون داخليًا

 %44 %9 %14 %18 %17 %24 مهاجرون

 %6 %0 %0 %11 %10 %24 )تحرك مؤقت أو إعادة توطين دائم(مجموعات متنقلة 

 %72 %0 %14 %7 %11 %17 السكان األصليون واألقليات العرقية

 %17 %14 %14 %7 %8 %26 أشخاص ذوي إعاقات

 %28 %9 %0 %5 %5 %13 سجناء

 %22 %5 %0 %8 %5 %7 سجناء سابقون

 %0 %9 %0 %10 %12 %22 عمــّـال

 %0 %0 %29 %7 %6 %19 مجموعات قائمة على اإليمان

 %0 %0 %0 %13 %12 %6 قطاع خاص

 %0 %5 %14 %3 %0 %0 ال جواب

 18 22 7 61 84 54 العدد االجمالي للمستجيبين

ممكن إجابات متعددة*         

 
 حكومية مجتمعية أو منظمات غير الى منظماتالفرعية جيبين في جميع المناطق اإلقليمية ستمنتمي معظم الي: تم سؤال المستجيبين عن المنظمات التي يعملون فيها

أو  ية،مجتمعحكومية غير  ة منظمينضمون الىمعظم المشارآين من جنوب المحيط الهادئ . في جنوب المحيط الهادئ والشرق األوسطما عدا  ؛شبكةالى  أو مجتمعية
 من المنظمات غير الحكومية الوطنية والمنظمات غير الحكومية الدولية أو شبكات الشرق األوسط ويأتي معظم مشارآي. ة دينية أو منظمأبحاثأآاديمية أو منظمة 

  .نقص المناعة الشريةالمتعايشين مع فيروس 
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 ؟آيف يعيش المستجيبون خبرة الوصمة والتمييز .2
  

أعلى بين  من أتى جوابهمفقد ، يخدمونها، أو المجموعات التي  يتعرضون له شخصيًاأو التمييز الذي/ ووصمةال المشارآين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن سؤال عند
 . في أي من المناطق الفرعية أو المناطق في المسح العالمي المذآورةصمة والتمييزالومستويات 

 

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

 آسيا
وسط وشرق 

 آسيا

جزر جنوب 
المحيط الهادئ 

 واألقاليم

الشرق 
 األوسط

أستراليا 
 ونيوزيلندا

مواقف وسلوآيات سلبية بسب حالة فيروس نقص المناعة البشرية او االنتماء الى مجموعات مصابة 77% 68% 91% 80% 86% 86% 

 %50 %50 %60 %26 %37 %66 استبعاد من المجتمع

 %29 %14 %60 %14 %18 %48 استبعاد من الهيئات الدينية

 %50 %57 %0 %49 %65 %61 )استبعاد أو إفصاح قسري(تمييز في مكان العمل 

 %50 %57 %0 %44 %60 %59 خسارة الوظيفة

 %29 %36 %0 %14 %17 %50 استثناء من المدرسة

 %79 %43 %40 %40 %47 %61 استثناء من النشاطات العائلية

 %50 %43 %20 %53 %43 %57 عاملو الصحة غيرمتعاونين أو يرفضون تقديم الرعاية

 %50 %64 %20 %42 %28 %36 تمييز في السفر والهجرة

 %43 %36 %0 %33 %38 %41 إفصاح غير طوعي عن حالة اإلصابة من قبل عاملي الصحة، موظفي الدولة، أو اإلعالم

 %14 %29 %0 %12 %12 %23 توقيف أو عزل

 %14 %43 %60 %14 %17 %43 تهديدات جسدية

 %64 %43 %20 %40 %60 %52 تجريم وقوانين تمييزية أخرى

 %0 %0 %20 %2 %5 %5 ال شيء من األمور أعاله

 14 14 5 43 60 44 العدد االجمالي للمستجيبين

ممكن إجابات متعددة*              
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 في جميع  الفرعية اإلقليمية في جميع المناطق عالية األسر مناإلقصاء
، وآذلك في ) ٪79(اليا ونيوزيلندا  في استر جدًا، ولكنه مرتفعأنحاء العالم
ق الفرعية في آافة مراحل جميع المناطبين من ).  ٪61(جنوب آسيا 

 أعلى يشير الىبشكل دا ن من استراليا ونيوزيلنوالمستجيبأجاب ، الدراسة
، نصف المشارآين في جنوب آسياما ال يقل عن . إلقصاء األسريمعدل ل

 يختبرونوجنوب المحيط الهادئ والشرق األوسط واستراليا ونيو زيلندا 
في  ، الدينية من الهيئاتستبعادالاأتى مستوى  .من المجتمعاالستبعاد 

نصف المشارآين آر ذ. لي جدًاا ع،جنوب المحيط الهادئ وجنوب آسيا
 يعملون معها يعانون من التي المجموعاتجنوب آسيا أنهم أو من 

هي جنوب آسيا معدالت يعاني المستجيبون من . المدرسةاالستبعاد من 
 االستبعاد حول  الفرعيةمن بين أعلى المعدالت في المنطقة اإلقليمية

ادئالشرق األوسط وجنوب المحيط اله شكـّل .االجتماعي والمدرسي
فرعية مناطق  5 من 4 -- إلى جنب مع جنوب آسيا  جنبًا--واستراليا ونيوزيلندا 

.أبلغت عن أآبر عدد من االستبعاد االجتماعي   

 ينايب مسر3 :يلئاعو يساردو ينيدو يعامتجا داعبتسا
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ايسآ بونج ايسآ قرش بونج ايسآ قرشو طسو هلا طيحملا بونج رزج طسوألا قرشلا ميلاقألاو ئدا ادنليزوينو ايلارتسأ  

 
 
 

 مستويات عالية من  عنبلـّغتجنوب المحيط الهادئ جميع المناطق الفرعية باستثناء 
، وال سيما ) معهايعملوني من قبل المشارآين أو المجموعات الت(التمييز في مكان العمل 

 أعلى  عنابّلغت تين الفرعيهاتين المنطقتين آما أن .في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا
جنوب . ، تليها منطقة الشرق األوسط العمالة في آسيا والمحيط الهادئ أعداد بينخسارة

 جميع  ضمن التمييز في مكان العمل من نسبة مئوية من عن ثاني أعلىأبلغشرق آسيا 
 ).منطقة البحر الكاريبيبعد  ةالثانيوأتى في المرتبة (ناطق الفرعية والمناطق الم

 ينايب مسر4 :ةفيظولا يف زييمتلا
61% 65%

49%

0%

57%
50%

59% 60%

44%

0%

57%
50%

ايسآ بونج قرش بونج
ايسآ

قرشو طسو
ايسآ

بونج رزج
هلا طيحملا ئدا
 ميلاقألاو

طسوألا قرشلا ايلارتسأ
ادنليزوينو

لمعلا ناكم يف زييمت ةفيظولا ةراسخ

 
 من فقدان فرص العمل بسبب مستوى أعلى أبلغتربعة الفرعية األ  المناطقثالثة من

جنوب :  بفيروس نقص المناعة البشرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبطةوصمةال
واآلخر هو ) (4(، والشرق األوسط ) أعلى ثاني(سيا ، وجنوب آ)علىاأل(شرق آسيا 

  .)أميرآا الالتينية
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، أو أنها وسط وشرق آسيا أبلغت ولكن أآبر نسبة من المشارآين من . الفرعيةاإلقليميةاطق المواقف السلبية والسلوآيات عالي في آل مكان، وفي آل المنمستوى 
 المشارآين من منطقة الشرق األوسط، وجنوب المحيط الهادئوهناك عدد أآبر من . من أي منطقة أخرىأآثر بية سل التي تعمل معها، تخضع إلى مواقف المجموعات

 .أآثر من أي منطقة أخرى الجسدية التهديداتيتعرضون الى ، جنوب آسياو
 

هتو ةيبلس تايكولسو فقاوم   ينايب مسر 5 :يدسج ديد
91%

80% 86% 86%
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ةيبلس تايكولسو فقاوم يدسج ديدهت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 في  خاص بشكلالهجرة مرتفعالسفر أو   في شؤونتمييزأن الوذآر 

 التجريم والقوانين التمييزية  أنوتفيد التقارير. منطقة الشرق األوسط
 بشكل خاصمرتفعة هي ، وعلى في استراليا ونيوزيلندااأل  هياألخرى

اإلصابة غير الطوعي عن حالة الكشف . في جنوب شرق وجنوب آسيا
فيروس نقص المناعة البشرية شائع في آل مكان ما عدا في جنوب ب

تمييز من قبل المهنيين الصحيين  الاألرقام أنوتفيد  .المحيط الهادئ
 الفت للنظر من قبل المشارآين في جميع المناطق الفرعية مرتفع بشكل

 أعلى عنجنوب آسيا  وتفيد أرقام. ما عدا في جنوب المحيط الهادئ
)  أوروبا الشرقيةبعدالثانية ( العاملين الصحيين  من قبلمستويات التمييز

يعانون الشرق األوسط من شارآين وهناك نسبة أآبر من الم. في الدراسة
من أي منطقة أخرى في بشكل أآبر عزلة ال التوقيف أو/من االحتجاز

األولى التي تعاني من ربعة األفرعية ال أصل المناطقثالثة من  .العالم
وسط :  في منطقة آسيا والمحيط الهادئ موجودةالهجرة/سفرال  عندالتمييز

 جميع المناطق اإلقليميةبين على من األ(الشرق األوسط ، وشرق آسيا
 ).باإلضافة إلى أوروبا الشرقية(ونيوزيلندا /، واستراليا)المناطق/ الفرعية

 ينايب مسر6 :نييحصلا نيلماعلاو ةموكحلاو نوناقلا لبق نم زييمتلا
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ايسآ بونج ايسآ قرش بونج ايسآ قرشو طسو هلا طيحملا بونج رزج طسوألا قرشلا ميلاقألاو ئدا ادنليزوينو ايلارتسأ
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 ؟آيف يؤثر عامل الوصمة والتمييز على حصول المستجيبين على الوقاية والعالج والدعم .3
 

 صعب أو أمر، للذين يعملون معهم أو  ألنفسهم على الخدمات إن آانصولح بأن ال-في آل فئة  -يجمعون ، بشكل عامهذه المنطقة من أآثر من نصف المشارآين 
 .مستحيل

 
 فيروس نقص المناعة البشريةب  المتعلقةوالدعموالعالج والرعاية لوقاية على خدمات ا المستجيبين على حصول  أثر الوصمة والتمييز :10-7الرسومات البيانية

 
 في جميع المناطق تفعمرت خدماالالخوف من الحصول على 

على الرغم من أن األرقام ال . ، باستثناء وسط وشرق آسياالفرعية
جنوب آسيا والشرق األوسط لديها أآبر عدد من لكن ، ضعيفةتزال 

و المجتمعات المحلية التي ، أأنهمأبلغوا المشارآين في المنطقة 
عند  عدومة أو مةضئيلتمييز وصمة ونسبة  اواختبر، يخدمونها

جنوب من جيبين تسأآثر من ثلث الم. لى خدمات الوقايةعصول حال
لى خدمات الوقاية صعب لسبب آخر باالضافة عصول ح القال إنآسيا 

وصمةالالى  . 

مدخ  ينايب مسر7 :ةياقولا تا
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40%
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80%

100%

و ةمصو ىوتسم/وأ
وأ فيعض زييمت
دوجوم ريغ

ةمصو رابتخا
لوصحلا دنع زييمتو

تامدخلا ىلع

لوصحلا نم فوخلا
تامدخلا ىلع

ءاطعا ضفر
تامدخلا

ليحتسم وأ بعص
رخآ ببسل

فرعأ ال

ايسآ بونج ايسآ قرش بونج ايسآ قرشو طسو هلا طيحملا بونج رزج طسوألا قرشلا ميلاقألاو ئدا ادنليزوينو ايلارتسأ

 
 
 
 
 
 

 .ًا
 
 
 
 
 
 
 

 
لمسحغالبية من شملهم 

مدخ  ينايب مسر8:ةيسنجلا ةحصلاو ةيباجنالا ةحصلا تا
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60%
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100%

و ةمصو ىوتسم/وأ
وأ فيعض زييمت
دوجوم ريغ

ةمصو رابتخا
لوصحلا دنع زييمتو

تامدخلا ىلع

لوصحلا نم فوخلا
تامدخلا ىلع

ءاطعا ضفر
تامدخلا

ليحتسم وأ بعص
رخآ ببسل

فرعأ ال

ايسآ بونج ايسآ قرش بونج ايسآ قرشو طسو هلا طيحملا بونج رزج طسوألا قرشلا ميلاقألاو ئدا ادنليزوينو ايلارتسأ

يعانون   الفرعية اإلقليمية في آافة المناطقا
لى خدمات الصحة الجنسية عصول حعند الوصمة والتمييز المن 

ى حصول على لى أعلى مستوإجنوب آسيا تشير أرقام . ابيةواإلنج
 ؛ة أو معدومةضئيلأو تمييز وصمة نسبة مع  في المنطقة الخدمات

  جدًاآبيرالخوف .  خطيرًا عائقًايشكـّل الخوف بأن  أيضًالكنها تشير
في استراليا ونيوزيلندا أيض
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 يفيدون عنهادئ  القليل من المشارآين من جنوب المحيطالعدد إن ال
. يواجهونهاوصمة التي ال، على الرغم من  على العالجهمحصول
المشارآين من آون  ،الالحقة الدراسات بحث هذا األمر في ويمكن

  اإلقليمية بين المناطقمن - آانوا  الفرعيةاإلقليمية هذه المنطقة
 المتعايشين مع تصنيفهم مع  أقل رغبة في ذآر-  األخرىالفرعية
درجة معرفتهم مما يجعل من الصعب نقص المناعة البشرية؛ س فيرو

، إال في وسط آبيرالخوف مرة أخرى،  .الحصول على العالجب
جيبين من ست من الم%20. وشرق آسيا وجنوب المحيط الهادئ

  الخدمات بنسب أقل نوعًا من حرمانهمأبلغوا عناستراليا ونيوزيلندا 
 الفراإلقليميةالمناطق ا من 

مدخ  ينايب مسر9 :جالعلا تا
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و ةمصو ىوتسم/وأ
وأ فيعض زييمت
دوجوم ريغ

ةمصو رابتخا
لوصحلا دنع زييمتو

تامدخلا ىلع

لوصحلا نم فوخلا
تامدخلا ىلع

ءاطعا ضفر
تامدخلا

ليحتسم وأ بعص
رخآ ببسل

فرعأ ال

ايسآ بونج ايسآ قرش بونج ايسآ قرشو طسو هلا طيحملا بونج رزج طسوألا قرشلا ميلاقألاو ئدا ادنليزوينو ايلارتسأ

  .ألخرى اعية

 

م
 
 
 
 
 

 
 

 
ظهرت

مدخ  ينايب مسر10 :معدلاو ةياعرلا تا
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و ةمصو ىوتسم/وأ
وأ فيعض زييمت
دوجوم ريغ

ةمصو رابتخا
لوصحلا دنع زييمتو

تامدخلا ىلع

لوصحلا نم فوخلا
تامدخلا ىلع

ءاطعا ضفر
تامدخلا

ليحتسم وأ بعص
رخآ ببسل

فرعأ ال

ايسآ بونج ايسآ قرش بونج ايسآ قرشو طسو هلا طيحملا بونج رزج طسوألا قرشلا ميلاقألاو ئدا ادنليزوينو ايلارتسأ

 المستجيبينمعظم أبلغ  –  مماثًالاتجاهًاالرعاية والدعم   خدمات
وصمة والتمييز عند اليعانون من ،  أو الناس الذين يعملون معهمأنهم،
يعانون  الذين المستجيبينبة نس. الدعمالرعاية وخدمات على صول حال

 وف عند الخمنيخدمونها و المجتمعات المحلية التي  أشخصيًا
  عالية في جميع أنحاء المناطق، هي نسبةالحصول على الخدمات

 .، وال سيما في جنوب آسيا الفرعيةاإلقليمية
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 لومي أو الالهوية الجندريةتحديد  ها؛ التمييز ضدجاري مجموعة التصنيف مع: لشرح السببأربعة خيارات " مرفوض"أو " خائف"ن الذين أجابوا ي المستجيبتم اعطاء
 يشكـّل ها التمييز ضدجاري مجموعة التصنيف معأن  من المرجح .عاملو الصحة غيرمتعاونين أو يرفضون تقديم الرعاية أو ؛الخصوصية/ق بالسرية؛ أسباب تتعلةالجنسي
أن من المرجح .  في الحصول على الخدمات العالجية عائقايشكـّل ة الجنسيالميول أو ومن المرجح آذلك أن تحديد الهوية الجندرية.  لعدم الحصول على خدمات الوقايةًاسبب
 عائقا في الحصول على يمكن أن يشكـّل ينالصحيموقف العاملين آما أن  . عائقا في الحصول على خدمات الرعاية والدعمتشكـّل الخصوصية/تتعلق بالسريةالتي سباب األ

 3و  2 .ًاحاجزالصحيين يشكـّل  العاملين قبلالتمييز من  المستجيبين أن ٪ من 70 وقد ذآر .اإلنجابيةخدمات الصحة الجنسية و
 
 
 

مدخ ىلع لوصحلا نم نيبيجتسملا نامرح وأ فوخ بابسأ   ينايب مسر11 : جالعلاو ةياقولاو معدلاو ةياعرلا تا
ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب ةصاخلا

0%

20%

40%

60%

80%

ةعومجم ىلا ءامتنالا
هدض زييمتلا يراج ا

وأ ةيردنجلا ةيوهلا
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 تامدخ ةيباجنالاو ةيسنجلا ةحصلا تامدخ العلا تامدخ ج معدلاو ةياعرلا تامدخ

 
 

 
 
 
 
 

                                                       
من بين %) 8( مستجيبين 5: االجابة لم تكن اختيارًا بالنسبة لـ. لم يكن مذآورًا في بعض عّينات المسح من قبل المستجيبين العائشين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ) أي الهوية الجندرية أو الميول الجنسية(هذا االختيار  - 2

من بين الذين %) 12( مستجيبين 8من بين الذين تم سؤالهم عن خدمات العالجية؛ و %) 2(ستجيب واحد من بين الذين تم سؤالهم عن خدمات الصحة الجنسية واالنجابية؛ م%) 8( مستجيبين 5الذين تم سؤالهم عن الوقاية؛ 
 .تم سؤالهم عن خدمات الرعاية والدعم

 .ن في منطقة آسيا والمحيط الهادئمن العدد االجمالي لعينات المسح لدى المستجيبين العائشي%) 6 (4واردًا عند ) العائلة ال تعلم أو ال تقبل الحالة(لم يكن هذا االختيار  - 3
9 



10 

  ؟بون على اطالع بقوانين وخدمات الحمايةستجيهل الم .4
 

وشكـّل (ية قوانين الحمابالمشارآين من جنوب المحيط الهادئ معرفة جميع ، مع قوانين الحمايةب على اطالع  فرعيةما ال يقل عن نصف المشارآين في آل منطقة إقليمية
 .عقابيةاللقوانين با آثر إدراآًاأ جنوب شرق آسيا منمشارآين وجود ، مع الحواجز القانونية في بلدهمب على اطالعجيبين ستأقل من المعدد ).  عدد قليلذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من منطقة  ، نوعًا ما،أعداد آبيرة. قوانين معروفة جيدًاال أن تشيرانيلندا استراليا ونيوز، فإن  األخرى في الدراسة الشاملة الفرعيةيميةاإلقل المناطقوعلى النقيض من 
من  ٪ 60أآثر من .  في أرقام ذات مغزىمطـّبقة إلى أن القوانين يشيرونن فقط من استراليا ونيوزيلندا وجيبستالم. لقوانين معروفة جيدًاتشير أن ا أيضًاجنوب آسيا 
مشكلة يشكـّل  القوانين إن فرض . جنوب ووسط وشرق آسيامن ويتـّفق معهم الكثير،  غير معروفة القوانينأن يقولونرق آسيا في الشرق األوسط وجنوب شالمستجيبين 
 آسيا أيضًاشرق ووسط ووجنوب شرق آسيا األآثر ارتفاعًا لدى رقام وتشير األ. وسط وشرق آسياآذلك ، ووب شرق آسيا وجنوب المحيط الهادئ جنفيضح ـّآبيرة آما يت

  . القوانينتطبيق/ يتم اتباع الهأن
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

0%

20%

40%

60%

80%

ايسآ بونج ايسآ قرش بونج ايسآ قرشو طسو هلا طيحملا بونج رزج ئدا
 ميلاقألاو

طسوألا قرشلا ادنليزوينو ايلارتسأ

ه  ةقّبطم ريغ نيناوقلا هذ

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

76%
58%

84%
100%

56%

93%

24%
42%

16%
0%

44%

7%

ايسآ بونج قرش بونج
ايسآ

قرشو طسو
ايسآ

بونج رزج
طيحملا
ئداهلا
 ميلاقألاو

قرشلا
طسوألا

ايلارتسأ
ادنليزوينو

الك

معن

 ينايب مسر13 :ةرثأتملا تاعومجملل ةينوناقلا زجاوحلاب ةياردلا

54%
66%

42% 40% 33% 36%

46%
34%

58% 60% 67% 64%

ايسآ بونج قرش بونج
ايسآ

قرشو طسو
ايسآ

بونج رزج
طيحملا
ئداهلا
 ميلاقألاو

قرشلا
طسوألا

ايلارتسأ
ادنليزوينو

الك

معن

ه هديج لكشب ةفورعم ريغ نيناوقلا هذ هةضورفم نيناوقلا هذ هةضورفم ريغ نيناوقلا هذ هةقّبطم نيناوقلا هذ ًاديج ةفورعم نيناوقلا هذ
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وسط  في منطقة الشرق األوسط وإتاحةأقل  في أستراليا ونيوزيلندا وأآثر إتاحةفيروس نقص المناعة البشرية ب  المرتبطالتمييزتوثيق ومعالجة آليات  االشارة الى أن توتم

 .آسياوشرق 
 

 في  وخصوصًا؛ى حد آبير في جميع أنحاء المنطقةإلو ،جزء من البالدعلى األقل في   متاحةهم،حقوقحول  نقص المناعة البشريةعايشين مع فيروس تثقيف المتبرامج 
 .جنوب آسيا

 
جنوب منطقة استثناء ب، لبلدداخل ا بعضهاعن توفير  المستجيبين ٪ من 45ما ال يقل عن وقد أشار  .انتشارًا التكاليف هي أقل أو المنخفضةمجانية الالقانونية خدمات ال

 .المحيط الهادئ
 

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

30%
15% 18% 20%

71%

41%

30% 22%

14%22%

30% 44%
20%

53%

7%25% 16% 20%
33%

7%
7%

40%

7% 7%

ايسآ بونج قرش بونج
ايسآ

قرشو طسو
ايسآ

بونج رزج
هلا طيحملا ئدا
 ميلاقألاو

طسوألا قرشلا ايلارتسأ
ادنليزوينو

معن دلبلا ءازجا ضعب يف ةدوجوم الك فرعأ ال

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

39%
18% 29% 40%

20%

41%

32% 16%

40%

15%

32% 38%

0%

60%

18% 18% 20% 13%

7%

4%

ايسآ بونج قرش بونج
ايسآ

قرشو طسو
ايسآ

بونج رزج
هلا طيحملا ئدا
 ميلاقألاو

طسوألا قرشلا أ

 

86%

0%7%

7%

ايلارتس
ادنليزوينو

معن دلبلا ءازجا ضعب يف ةدوجوم الك فرعأ ال

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

72%
45% 42% 40% 45% 50%

21%

22% 22%

0%
18%

14%
14%

24%

30% 27%
60% 36%

2%

2% 3%
9%

0% 0%

ايسآ بونج قرش بونج
ايسآ

قرشو طسو
ايسآ

بونج رزج
هلا طيحملا ئدا
 ميلاقألاو

طسوألا قرشلا ايلارتسأ
ادنليزوينو

معن دلبلا ءازجا ضعب يف ةدوجوم الك فرعأ ال

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

39%
17%

31%

0%

40%

17%

35%
42%

40%

40%

13% 20% 9%

30%

28%
18%

0%

13%

7%

60%

ايسآ بونج قرش بونج
ايسآ

قرشو طسو
ايسآ

بونج رزج
هلا طيحملا ئدا
 ميلاقألاو

طسوألا قرشلا أ

 

43%

36%

14%

7%

ايلارتس
ادنليزوينو

معن دلبلا ءازجا ضعب يف ةدوجوم الك فرعأ ال



  ؟أو التمييز/ما هي الحواجز التي يحددها المستجيبون لمعالجة الوصمة و .5
 

 جنوب آسيا *ما يحد من برمجة الوصمة والتمييز؟: 3جدول 
جنوب شرق 

 آسيا
وسط وشرق 

 آسيا

جزر جنوب 
المحيط الهادئ 

 واألقاليم 
 الشرق األوسط

ا أسترالي
 ونيوزيلندا

              

 %85 %64 %100 %75 %71 %81 ندرة الموارد

 %46 %64 %100 %73 %68 %63 افتقار الى الدعم الحكومي
 %46 %64 %80 %41 %48 %63 نقص الموظفين أو غيرهم من األشخاص المخصصين للعمل على هذا األمر

 %23 %64 %80 %50 %46 %51 الحواجز الثقافية في بلدآم
 %31 %57 %80 %36 %50 %58 ضعف القدرة التقنية للموظفين لتنفيذ البرمجة الفعالة

 %31 %43 %60 %45 %41 %51 عدم المشارآة من قبل الشرآاء على أرض الواقع
 %8 %50 %40 %45 %63 %44 الحواجز الدينية في بلدآم

 %23 %43 %60 %36 %36 %51 المواقف أو السلوآيات الواصمة من قبل الموظفين
 %15 %36 %60 %9 %36 %51 الحواجز القانونية في بلدآم

 %8 %0 %0 %0 %4 %2 ال نعرف
 13 14 5 44 56 43 العدد االجمالي للمستجيبين

             *عدة إجابات ممكنة 

 
 

 الشرق  يضع مشارآو.وجود دعم حكومي، يليها عدم التمييزوصمة والبرمجة من الذي يحد حاجز رقم واحد يشكـّل النقص الموارد أن  فرعية إقليمية منطقةآل ذآرت 
يا  في أسترالأ أضعفحاجز تشكـّلللموظفين الضعيفة قدرة التقنية إن ال.  في العمل الى جنب مع نقص عدد الموظفين المتفانين، جنبًالهذين الحاجزينرتيب لت نفس ااألوسط

من قبل مستجيبي منطقة العقبات القانونية  ذآرمن المرجح  . جنوب المحيط الهادئمنطقة أهم لدى مستجيبي ًااجز حالحواجز الثقافية تشكـّلمن المرجح أن . ونيوزيلندا
 .دينيةالحواجز  يذآرون بشكل أضعف وجود الاستراليا ونيوزيلنداآذلك آسيا وأن مستجيبي وسط وشرق  أيضًا من المرجح. جنوب شرق آسيا

 
 
 
 

12 



13 

 ؟مستجيبون لمعالجة الوصمة والتمييزما هي األولويات التي يضعها ال .6
 

في جميع أنحاء المنطقة، ما عدا في جنوب ،  فرعيةآل منطقة إقليمية  في سلـّم أولوياتالمرتبة األولىبين الجمهور حول فيروس نقص المناعة البشرية زيادة الوعي  تحتل
، ا وجنوب شرق آسيا ووسط وشرق آسيا، أولوية في جنوب آسيأو دعم قدراتها/ و،لمجتمع المدنيمنظمات اتمويل ويشكـّل .  حيث أنها تحتل المرتبة الثانية؛المحيط الهادئ
 .نيوزيلندا وجنوب شرق آسيا/جيبين في أسترالياستالملدى الضغط على الحكومات لتغيير القوانين العقابية يمثل أولوية قصوى . والشرق األوسط

 
 األولويات حسب المنطقة: 4جدول 

 المستجيبون األولوية رتيبالت المنطقة
 %20.0 زيادة الوعي والمعرفة لدى الناس حول فيروس نقص المناعة البشرية 1
 جنوب آسيا %9.3 تمويل منظمات المجتمع المدني 2
 %8.1 دعم بناء قدرات منظمات المجتمع المدني 3

      
 %16.7  المناعة البشريةزيادة الوعي والمعرفة لدى الناس حول فيروس نقص 1
 %14.0 تمويل منظمات المجتمع المدني 2

جنوب شرق 
 آسيا

 %12.2 الضارة/الضغط على الحكومات لتغيير السياسات والقوانين المؤذية 3

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

وسط وشرق 
 آسيا

 %11.0 دعم بناء قدرات منظمات المجتمع المدني 3

      
 %20.0 مناصرة حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية 1

 %16.7 مناصرة حقوق الفئات األآثر عرضة *2

جزر جنوب 
المحيط الهادئ 

 %16.7 شريةزيادة الوعي والمعرفة لدى الناس حول فيروس نقص المناعة الب *2 واألقاليم 

     
 %21.4 زيادة الوعي والمعرفة لدى الناس حول فيروس نقص المناعة البشرية 1
 %11.9 دعم بناء قدرات منظمات المجتمع المدني 2

 %10.7 تمويل منظمات المجتمع المدني *3
 %10.7 تقديم الدعم للفئات األآثر عرضة *3

الشرق األوسط

 %10.7 متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشريةدعم بناء قدرات شبكات ال *3

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

 %16.7 الضارة/الضغط على الحكومات لتغيير السياسات والقوانين المؤذية 2
أستراليا 
 ونيوزيلندا

 %9.5 لمعالجة الوصمة والتمييز يين الرئيسالشرآاءتطوير المشارآة والتعاون بين  3

 


