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  موجز

، بضرورة بذل جهود مكثفة لضمان احترام ومراعاة        ٢٠٠٥/٨٤يف قرارها    ،جلنة حقوق اإلنسان  أقرت    
 بغية احلد من إمكانية التعرض لفريوس نقص املناعة         حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع على حنو شامل،       

ومنع التمييز والوصم املتصلني هبما، وال سيما فيما يتعلق بالنساء ) اإليدز(البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب 
 وُدعيت الدول وغريها من الفعاليات إىل مواصلة العمل على احتـرام          . واألطفال والفئات املعرضة خلطر اإلصابة    

اإليدز، على النحـو الـوارد يف املبـادئ         /ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية        
  .)١(اإليدز وحقوق اإلنسان/التوجيهية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية

. )٢(٢٠٠٧وكان قد قُدِّم تقرير عن هذه املسألة إىل الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان املعقودة عـام                   
ويقدم التقرير احلايل معلومات مستجّدة عما اختذته احلكومات وأجهزة األمـم املتحـدة وبراجمهـا ووكاالهتـا               

وخيلص التقرير إىل أنه    . املتخصصة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية من إجراءات لتحقيق هذا الغرض          
اً، ال يزال هناك عدد من حتديات حقوق اإلنسان اليت متثـل  يعاملعلى الرغم من حتقيق بعض التقدم يف التصدي هلذا الوباء         

  .عوائق أمام توفري سبل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية ومعاجلة املرضى ورعايتهم ودعمهم على حنو شامل

                                                      

)١( E/CN.4/1997/37املرفق األول ،. 

)٢( A/HRC/4/110. 
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  مقدمة

، عن قلقها إزاء تزايد عدد املصابني بفريوس نقـص          ٢٠٠٥/٨٤أعربت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها         - ١
 وال سيما إزاء أوضاع النساء والفتيات واألطفال بوجه عام واجملموعات املعرضة لإلصابة بالعدوى ،املناعة البشرية

بذل جهود مكثفة لضمان احترام ومراعاة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          ضرورة  وأكدت اللجنة   . والتمييز
اإليدز ومنع التمييز والوصم    /لى حنو شامل بغية احلد من إمكانية التعرض لفريوس نقص املناعة البشرية           للجميع ع 

 دعت اللجنة الدول وأجهزة األمم املتحدة وبراجمهـا ووكاالهتـا           ،وهلذا الغرض . املتصلني هبما واحلد من آثارمها    
 اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لضمان احترام       املتخصصة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل مواصلة       

اإليدز، على النحـو الـوارد يف املبـادئ         /ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية        
، وناشدت مجيع الدول أن تنفذ تنفيـذاً        )٣(اإليدز وحقوق اإلنسان  /التوجيهية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     

اإليدز الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية        /لتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     كامالً إعالن اال  
رجت اللجنة من األمني    و. )٤(٢٠٠١اإليدز املعقودة عام    /السادسة والعشرين املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية      

كاالهتا املتخصصة واملنظمات الدولية واملنظمات     وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها وو    العام أن يطلب إىل احلكومات      
 لتنفيذ برامج ترمي إىل مراعاة      ،ند االقتضاء ع،  ذته من إجراءات لتعزيز و    ختأن تقدم معلومات عما ا    غري احلكومية   

اإليدز واخلاصة بالنساء واألطفال والفئات املعرضـة       /حقوق اإلنسان امللحَّة املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية       
 وذلك يف سياق الوقاية والرعاية واحلصول على العالج على النحو املبني يف املبـادئ التوجيهيـة                 ،طر اإلصابة خل

 وأن يقدم، بالتشاور مع األطراف املعنية، تقريراً مرحلياً إىل اللجنة كي تنظر فيـه خـالل                 ،٢٠٠٥/٨٤والقرار  
   يقـدَّم هـذا التقريـر إىل الـدورة          ٢/١٠٢ووفقاً ملقرر جملس حقـوق اإلنـسان        . دورهتا السادسة والستني  

  .العاشرة للمجلس

وكان .  منظمات غري حكومية٨ و منظمات دولية٩ و حكومة٢١دود الواردة من التقرير الرهذا ويوجز   - ٢
وميكن الرجوع إىل . حجم الردود كبرياً جداً، ولذلك فإن هذا التقرير ال يتضمن سوى ملخص للمعلومات الواردة

  .ع على مجيع النصوص الكاملة للردوداألمانة لالطال

   اإلسهامات املقدمة من الدول-  أوالً
اإليدز /قدَّمت حكومة أستراليا معلومات عن استراتيجيتها الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية             - ٣

عـن  اليت تستهدف احلد من عدد حاالت العدوى اجلديدة على الصعيد الوطين، وذلك         و،  ٢٠٠٨- ٢٠٠٥للفترة  
الصحة، واحلد من األضرار، والتثقيف والتوعية بطرق انتقال العدوى واجتاهاهتا؛ وحتسني           النهوض ب طريق أنشطة   

صحة املصابني بالفريوس وعافيتهم، بتوفري سبل احلصول العادل على العالج وسلسلة الرعاية احملسَّنة يف مرافـق                
ى اإلصابة بالفريوس ضد املصابني به وضـد اجملتمعـات          اخلدمات الصحية والبشرية؛ واحلد من التمييز القائم عل       

وسـنت  . املتأثرة به يف أستراليا؛ وإقامة روابط مع املبادرات الوطنية األخرى ذات الصلة وتعزيز الروابط القائمة              
                                                      

)٣( E/CN.4/1997/37املرفق األول ،. 

 .٢٦- دإ/٢قرار اجلمعية العامة  )٤(
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 اً قانون التمييز على أساس اإلعاقة، الذي يعترب التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة خمالف             ١٩٩٢أستراليا يف عام    
وكذلك ينص قانون . للقانون، ويعرِّف اإلعاقة تعريفاً واسعاً يشمل املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

، على حظر التمييز ضد أي شخص، من ِقَبـل أي شـخص أو              ١٩٨٤التمييز على أساس اجلنس، الصادر عام       
ان بالتمييز املباشر وغري املباشر، وجييزان      ويعترف هذان القانون  . منظمة، على أساس اجلنس يف طائفة من اجملاالت       

املساعدة اإلمنائية الدوليـة، تنفـذ      يف جمال   و. تقدمي شكاوى يف هذا الشأن إىل اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان         
، تعتـرف بـأن     )"٢٠٠٤(مواجهة التحدي   "عنواهنا  أستراليا استراتيجية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية،        

والتمييز ضد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية هي أمر جوهري من أجل التصدي الفعال هلذا مواجهة الوصم   
 للفريوس وآثاره، وال سـيما النـساء        وتويل هذه االستراتيجية أولوية للتعاون مع الفئات األكثر تعرضاً        . الوباء

  .اجلنسيف جمال ومتعاطي املخدرات عن طريق احلقن، واملشتغلني 

ت حكومة النمسا معلومات عن املساعدة اإلمنائية الدولية اليت تقدمها دعماً ملبـادرات مكافحـة               وقدَّم  - ٤
فـريوس نقـص املناعـة       اإلصـابة ب   وتعترب هيئة التعاون اإلمنائي النمساوي    . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   

وجـل  .  املستحقة للمساعدة اإلمنائية   اإليدز موضوعاً شامالً، وذلك يف إطار نظرها يف املشاريع والربامج         /البشرية
يف أفريقيـا وأمريكـا     يتركز  اإليدز  /املشاريع اليت تدعمها النمسا يف جمال مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية          

باإليدز من أجل   الوسطى، وهي تشمل تقدمي دعم متعدد األطراف من خالل برنامج األمم املتحدة املشترك املعين               
دعم ثنـائي   تقدمي  اإليدز، إضافة إىل    /جيات الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية      اللجان واالستراتي رصد  

  .األطراف لتعزيز حقوق اإلنسان للنساء والشباب، واملساواة بني اجلنسني، واحلقوق اجلنسية واإلجنابية

 نقص املناعة    على التزامها حبقوق اإلنسان يف إطار مكافحة فريوس        ، يف إسهامها  ،وأكدت حكومة كندا    - ٥
واألطفال وسائر الفئات املتعرضة خلطـر      أقرت مبا لفريوس نقص املناعة من أثر خاص بالنساء          اإليدز، و /البشرية

 من املشاريع اليت تستهدف رعاية مقدمي الرعاية، وتقدمي         ويف هذا اإلطار، دعمت كندا عدداً     . العدوى بالفريوس 
سرهم، وتوفري محاية خاصة لألطفال من االنتـهاك واالسـتغالل          الرعاية والدعم النفسي االجتماعي لألطفال وأ     

والعنف، وحتسني سبل حصول النساء على حقوقهن القانونية وحقوقهن يف التملك واإلرث، مما حيد من تعرضهن                
 ٥ يف   ٣وقُدِّمت إسهامات مالية كبرية إىل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، ومبادرة             . لفريوسل

اإليدز، واملبادرة اخلاصة بالنظم الصحية باليت أطلقتها منظمة الصحة العاملية ومشروع األمم املتحدة املشترك املعين 
وتعزَّز ذلك بتطبيق حافز ضرييب جديد لتشجيع الشركات علـى          . األفريقية، إضافة إىل التمويل الثنائي األطراف     

، الـيت مكَّنـت     ٢٠٠٧سبتمرب  / إجبارية يف كندا يف أيلول     إصدار أول رخصة  بالتربع باألدوية ألغراض خريية، و    
  .شركة كندية مصنعة لألدوية اجلنيسة من تصدير توليفة ثابتة اجلرعة لدواء جنيس مضاد لإليدز إىل رواندا

املبادرة االحتادية للتصدي لفريوس نقـص      : وتشمل أنشطة التصدي احمللية لفريوس نقص املناعة يف كندا          - ٦
اإليدز، اليت تركز على الوقاية من العدوى بالفريوس، وحتسني نوعية احلياة، واحلد مـن انتـشار                /يةاملناعة البشر 

 وهي شراكة بني - اإليدز /فريوس نقص املناعة وختفيف آثاره؛ واملبادرة الكندية للقاح فريوس نقص املناعة البشرية
ورة الكلفة ومتاحة للجميع؛ ومبادرة وطنية القطاعني والعام واخلاص تستهدف إنتاج لقاحات مأمونة وفعالة وميس

اإليـدز،  /كندا تتخذ إجراءات بشأن فريوس نقص املناعة البـشرية        : نقود معاً "بقيادة أصحاب املصلحة، بعنوان     
، حتدد اإلجراءات العملية لرفع مستوى الوعي، والتصدي للعوامل االجتماعية اليت تـسهم يف      )"٢٠١٠- ٢٠٠٥(
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بل الوقاية، واالضطالع بدور ريادي يف أنشطة التصدي العاملي، وتعزيز طرق التشخيص            انتشار الوباء، وتعزيز س   
وتستهدف املبادرة االحتادية تنفيذ    . والرعاية واملعاجلة والدعم، وحتسني جهود اجلبهة األمامية يف كندا ويف اخلارج          

كور، والـشعوب األصـلية،     مداخالت تستهدف الفئات األكثر تعرضاً خلطر الفريوس، مبن فيهم املثليون الـذ           
والسجناء، ومتعاطو املخدرات باحلقن، والنساء، والشباب ذوو السلوك احملفوف باملخاطر، وسكان البلدان الـيت     

كما تعزِّز أنشطة التصدي الوطنية يف كندا مشاركة املصابني بالفريوس واملتأثرين به يف وضـع          . يتوطنها الفريوس 
كما أكدت احملاكم الكندية وحماكم حقوق اإلنسان أن فريوس نقـص           . سياسات وبرامج داخل كندا وخارجها    

  .اإليدز ميثل منطاً من أمناط العجز/املناعة البشرية

 يف  ٢٠وأكد إسهام حكومة كوبا أن فريوس نقص املناعة يؤثر بشكل غري متناسب على الفقـراء، وأن                   - ٧
وُيعترب انتشار الفريوس حمـدوداً يف      . ملخصصة للصحة  يف املائة من املوارد ا     ٩٠املائة من سكان العامل يستهلكون      

ويعد احلصول على الرعاية الصحية حقاً من حقوق        .  أشخاص ٩ ٣٠٤كوبا، حيث يبلغ عدد املصابني به حالياً        
وتلتـزم  . اإلنسان يف كوبا، كما أن احلصول على خدمات الرعاية الصحية جماناً وبصورة شاملة متاح يف كوبـا     

االجتماعية للفريوس، وبعدم التمييز، وبتوفري فرص متكافئة للحصول على اخلـدمات           لعوامل  لاحلكومة بالتصدي   
اإليـدز  /الرئيسية للربنامج الوطين للوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشرية          املرتكزات  و. االجتماعية يف اجملتمع  

ويكفل الربنامج اإلتاحة   . الرعايةالبحوث، والترصد الوبائي، و   /الوقاية، التشخيص /يف التثقيف تتمثل  ومكافحتهما  
كمـا  . النسخ العكسي لفريوسات  العقاقري اجلنيسة املضادة    الشاملة للعالج للمحتاجني إليه، ويتيسر ذلك بإنتاج        

أُعدَّت مداخالت تستهدف الشباب، والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، والنساء، واملشتغلني بـاجلنس،              
ك أيضاً اجملموعات املعرضة للخطر يف ختطيط ورصد وتقييم برامج مكافحة الفريوس            وتشار. واملصابني بالفريوس 

  .اليت تؤثر عليهم

ووفقاً للمعلومات املقدمة من حكومة قربص، مينح القانون للمصابني بالفريوس احلق يف احلصول علـى                 - ٨
وتشمل هذه . مثل الالجئني السياسينيالرعاية اجملانية إن كانوا من املواطنني أو كانوا ينتمون إىل مجاعات خاصة،         

العالج بواسطة مضادات فريوسات النسخ الرعاية اختبارات حتري الفريوس وتقدمي املشورة، والدعم االجتماعي، و
اتقاء االنتقال اجلنسي للفريوس وسائر     :  وتستهدف اخلطة االستراتيجية الوطنية احلالية ملكافحة الفريوس       .العكسي

ولة باالتصال اجلنسي؛ واحلد من األضرار النامجة عن تعاطي املخدرات؛ واتقاء انتقال الفريوس             أمناط العدوى املنق  
من األم إىل اجلنني؛ ومنع انتقال الفريوس عن طريق نقل الدم ومشتقاته، وعمليات زرع األنـسجة واألعـضاء،                  

 جمال تقدمي املـشورة، واملعاجلـة       وعمليات ثقب اجللد؛ وتقدمي الرعاية الصحية وفقاً ألحدث املعايري الدولية يف          
  .اإلكلينيكية، والفحوص املختربية؛ واحلد من التأثري الشخصي واالجتماعي للفريوس؛ ومحاية حقوق اإلنسان

 بشأن تنفيذ إعالن االلتزام، املعد لالجتماع الرفيـع  ٢٠٠٨وقدَّمت حكومة فنلندا تقريرها املرحلي لعام    - ٩
ويشري التقرير إىل . ٢٠٠٨متالزمة نقص املناعة املكتسب اإليدز لعام /ناعة البشرية املستوى املعين بفريوس نقص امل    

 عاماً لظهور الوباء، كان معظم املصابني بالفريوس هم من الرجال الذين ميارسون اجلنس مع               ١٥- ١٠أنه يف أول    
. لدان غرب أوروبـا   الرجال، وكان معدل وقوع العدوى بالفريوس وانتشاره يف فنلندا ضمن أقل املعدالت يف ب             

بني متعاطي املخدرات باحلَقن يف منطقـة   حالة تفشي للعدوى    ، عندما ُسجِّلت    ١٩٩٨ولكن الوضع تغري يف عام      
، ارتفع معدل وقوع العدوى، وأصبح االتصال اجلنسي بني         ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ويف الفترة   . العاصمة بصورة رئيسية  
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سياسة الوطنية لفنلندا للمقيمني هبا حق احلصول على اخلدمات         وختوِّل ال . اجلنسيني هو الطريقة الرئيسية لالنتقال    
االجتماعية وخدمات الرعاية الصحية على أساس من املساواة، كما ُتقدَّم جماناً خدمات اختبار فريوس نقص املناعة 

ـ           . البشرية والعالج والرعاية   صحية ووضعت برامج تستهدف تعزيز املمارسة اجلنسية املأمونة وتقدمي الرعايـة ال
 مقررات دراسية حول الصحة اجلنسية واإلجنابية يف التعليم         ٢٠٠٤وأُدخلت منذ عام    . اجلنسيف جمال   للمشتغلني  

وُيطبَّـق القـانون اخلـاص حبالـة املرضـى وحقـوقهم            .  عاماً ١١االبتدائي والثانوي للطالب بداية من عمر       
علومات والرعاية والعالج، واحلـق يف      على مرضى اإليدز، وهو يضمن احلق يف احلصول على امل         ) ١٩٩٢/٧٨٥(

ويدخل فريوس نقص املناعة البشرية يف نطاق قـانون األمـراض الـسارية             . اختاذ قرارات مستنرية بشأن العالج    
، وُيصنَّف بأنه مرض سارٍ جيب اإلبالغ عنه، ولكن ال ُيسمح بإجراء االختبار أو العالج بـدون                 )١٩٨٦/٥٨٣(

  .موافقة املريض

ومة اليونان إىل وضع خطط عمل وطنية بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية وفريوس نقـص              وأشارت حك   - ١٠
وتشمل خطة العمل املعنية بفـريوس نقـص املناعـة          . اإليدز والعدوى املنقولة باالتصال اجلنسي    /املناعة البشرية 

نساء بوجه خاص، وتـشمل     التدابري الوقائية اليت تستهدف ال    : اإليدز والعدوى املنقولة باالتصال اجلنسي    /البشرية
توزيع العوازل األنثوية، وإذكاء الوعي، والتصدي للعنف ضد النساء واالنتهاك اجلنسي؛ ومنع انتقال الفريوس من 

 ٢٥ و ١٥تتراوح أعمارهم بـني     األم إىل الطفل؛ واتقاء العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية بني الشباب الذين             
نسية ضمن املقررات الدراسية، وتنظيم محالت إعالمية مجاهريية إلذكاء الوعي، عاماً، عن طريق تدريس الثقافة اجل

ورصد التغري يف السلوك؛ والتصدي للوصم والتمييز ضد املصابني بالفريوس، عن طريق تدابري تشمل التخطيط لسن 
  .قانون خاص بشأن فريوس نقص املناعة البشرية

فئـات  اتيماال إىل تركز وباء فريوس نقص املناعة البـشرية يف           مة من حكومة غو   وأشارت املعلومات املقدَّ    - ١١
وهتدف االستراتيجية الوطنية املوضوعة إىل منع انتشار الفريوس بني عامة السكان، وهي تركز             . سكانية فرعية معينة  

ـ      ٢٠٠٠ سنةكما أُجيز قانون عام يف      . على الوقاية يف املناطق األشد تضرراً      ستهدف  بشأن الوقاية من الفريوس، ي
التثقيف بالفريوس، والترصد   تقدمي   فيما يشترط،  ، هذا القانون  شترطوي. محاية حقوق اإلنسان للمصابني بالفريوس    

، وتعزيز حقوق اإلنسان للمصابني بالفريوس، كما يدعو إىل تشكيل جلنة وطنية لتنسيق عمليـة تنفيـذ                  له الوبائي
) ٢٠١٠- ٢٠٠٦(اخلطة االستراتيجية الوطنية ملكافحة اإليدز وترتكز . السياسات الوطنية يف إطار مكافحة الفريوس     

كما تركز اخلطة . على الوقاية، واحلصول على العالج، وتغيري السلوك من أجل احلد من خماطر الفريوس والتعرض له 
  .الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجالجلنس ويف جمال اعلى الفئات املعرضة للخطر، مثل املشتغلني 

اإليدز والعـدوى   / جامايكا، ُتسهم اخلطة االستراتيجية الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية          ويف  - ١٢
وتـشري  . يف توجيه أنشطة التصدي للفريوس على الصعيد الـوطين        ) ٢٠١٢- ٢٠٠٧(املنقولة باالتصال اجلنسي    

ومشاركة اجملموعـات املعرضـة     املعلومات املقدَّمة من حكومة جامايكا إىل أن التصدي لقضايا حقوق اإلنسان            
ويركز مكوِّن الوقاية على ضـمان     . للمخاطر هو إحدى السياسات الرئيسية اليت تركز عليها اخلطة االستراتيجية         

مثل الرجال (توسيع نطاق التغطية والتمكني لألفراد الناشطني جنسياً، مبن فيهم اجملموعات األشد تعرضاً للمخاطر 
ويهدف مكون العـالج    ). اجلنس، واحملتجزين، واملراهقني   يف جمال    رجال، واملشتغلني الذين ميارسون اجلنس مع ال    

وحتسني الرعاية اجليـدة،    أساليب العالج بواسطة مضادات فريوسات النسخ  العكسي،         والرعاية إىل زيادة إتاحة     
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مثل (التشريعات احلالية أما املكون اخلاص بالبيئة املالئمة وحقوق اإلنسان، فيشمل تعديل . وتعزيز القطاع الصحي
قانون األمراض التناسلية، وقانون احلجر الصحي، وقـانون       مثل(، وإلغاء التشريعات البالية     )قانون الصحة العامة  

كما أُشري إىل توعية اجملتمع ومشاركة املصابني . ، ووضع قوانني جديدة لدعم أنشطة التصدي الوطنية)مرض اجلذام
ومن أمثلة اإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن يف جمال        . ر الرئيسية لالستجابة الوطنية   بالفريوس، بوصفهما من العناص   

قيام الوزارات احلكومية وكيانات تنظيمية أخرى بتنفيذ سياسة ملكافحة فريوس نقـص املناعـة      : حقوق اإلنسان 
 واحلياة األسرية، لتتعامل    اإليدز يف أماكن العمل، ومراجعة السياسات واملناهج الدراسية املتعلقة بالصحة         /البشرية

بصورة أكثر فعالية مع النشاط اجلنسي وسبل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والعدوى املنقولة باالتصال                
  .اجلنسي، واالقتراح اخلاص بإنشاء نظام وطين لإلبالغ عن التمييز القائم على اإلصابة بالفريوس وجلرب األضرار

ن معلومات عن جهودها يف تعزيز القضاء على الوصم والتمييـز ضـد املـصابني       وقدَّمت حكومة اليابا    - ١٣
فقد أُعد عدد من الربامج التثقيفية يف جمال الوقاية من الفريوس، . بفريوس نقص املناعة البشرية، وللتوعية بالفريوس

من أجل إعـداد أدلـة      مشلت تدريس طرق الوقاية من األمراض املعدية يف إطار املناهج املدرسية، وإجراء حبوث              
كما قدَّمت اليابان دعماً مالياً لعدد من املشاريع اليت تركز علـى            . إرشادية يف جمال التثقيف اجلنسي يف املدارس      

  .وقاية النساء والفتيات املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز ومحايتهن ورعايتهن وبناء قدراهتن

 إىل أن برناجمها الوطين ملكافحة اإليدز يشمل مبـادرات للتوعيـة      ديف يف إسهامها  لوأشارت حكومة م    - ١٤
مالئمة للشباب ومراعية للجنسني، تويل أولوية لتقدمي التثقيف اجلنسي املناسب للعمر؛ كما يتـصدى برناجمهـا                

جنابية الوطين ملسائل احلماية من العنف والوصم والتمييز يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية؛ ويعزز احلقوق اإل               
وحيميها؛ ويركز على الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، وتقدمي املعلومات واملشورة الطوعية بشأنه، واختباره 

كما ُسن قانون جديد للعمل، يتصدى للممارسات . وتقدمي العالج اجليد للمصابني به، وال سيما النساء والفتيات
  ة حقـوق اإلنـسان للمـوظفني يف سـياق فـريوس نقـص              والسياسات يف أماكن العمل، بغرض ضمان محاي      

  .املناعة البشرية

، ٢٠٠٦ويف موريشيوس، حيظر القانون اخلاص بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز الـصادر يف عـام         - ١٥
 كما اعتمدت وزارة العمل سياسة ُتنفَّـذ يف . التمييز ضد املصابني بالفريوس، ويعزز تنفيذ برامج تبادل إبر احلقن    

واعُتمـدت  . أماكن العمل لتعزيز الوعي، وتقدمي الدعم، ومكافحة التمييز يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية             
كذلك سياسة وطنية معنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية، ُتشدِّد على أمهية مراعاة حقوق اإلنسان والعدالة واإلنصاف 

قاً للمعلومات املقدَّمة من حكومة موريـشيوس، مت يف عـام           ووف. بني اجلنسني يف تقدمي الرعاية الصحية وإيتائها      
اإليدز، فأصـبحت اآلن    / تعديل قانون اهلجرة، وقانون احلالة املدنية، وقانون فريوس نقص املناعة البشرية           ٢٠٠٨

ر من غري املواطنني، باإلفصاح عن حالتهم لكي يتزوجوا من مواطين البلد، وحتظر إصدا            املصابني بالفريوس،   ُتلزِم  
  . املصابني بالفريوستصاريح العمل للعمال املهاجرين 

ويهدف إطار العمل الوطين االستراتيجي املتعدد القطاعات بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز،                - ١٦
 املخـدرات   ومتعاط(املعرضة للمخاطر   الفئات  ، إىل احلد من انتقال الفريوس فيما بني         ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٠للفترة  

وذلك عن طريق وضع ومتويل وتعزيز آليات وطنية ملكافحة الوصم ) اجلنسيف جمال ن ووالسجناء، واملشتغلباحلَقن، 
والتمييز، وضمان إتاحة سبل الوقاية من الفريوس، وتقدمي املعلومات واملشورة الطوعية بشأنه، واختباره، والتثقيف 
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 الفريوس من األم إىل الطفل خدمات اختبار الفـريوس  ويقدِّم برنامج منع انتقال. به، ورعاية ومعاجلة املصابني به   
واملشورة بشأنه، كما يتيح ُسبل اتقاء العدوى بعد التعرض للفريوس يف حاالت اإلصابات العارضـة وكـذلك                 

  .ويستحق أبناء مرضى اإليدز املتوفني من جرائه احلصول على مساعدة اجتماعية. لضحايا االغتصاب

يف إسهامها االنتباه إىل أن احلصول على عالج لفريوس نقص املناعة البشرية، واسترعت حكومة املكسيك   - ١٧
وتوفري سبل الوقاية والرعاية مها من أولويات وزارة الصحة، وأن االستجابة الوطنية للفريوس جرت يف إطار احترام 

 ٢٠١٢- ٢٠٠٧وس للفترة   ويركز الربنامج الوطين احلايل ملكافحة الفري     . حقوق اإلنسان وتعميم املنظور اجلنساين    
على الوقاية اإلكلينيكية للفريوس، مع القيام بتدخالت تستهدف الفئات السكانية الرئيسية، مثل احلوامل، وتعزيز              
التنسيق، وبناء القدرات، وزيادة املوارد املخصصة للرعاية السابقة للوالدة بغية منع انتقال الفريوس مـن األم إىل                 

مايل إىل اجملتمع املدين لدعم أنشطة الوقاية من الفريوس، والتثقيف به واملشورة بـشأنه،              وقُدِّم أيضاً دعم    . الطفل
كمـا  . وتغيري السلوك، واحلمالت اإلعالمية اليت تستهدف اجملموعات السكانية الرئيسية املعرضة خلطر العـدوى  

االجتماع األول لـوزراء   يف ختام ٢٠٠٨أغسطس /قُدِّمت معلومات بشأن اإلعالن الوزاري الذي اعُتمد يف آب      
فقد التزمت الوزارات . التعليم والصحة املعين مبنع فريوس نقص املناعة البشرية يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب

مبوجب اإلعالن بتعزيز اإلجراءات الواقعية الرامية إىل وقاية الشباب من الفريوس، وذلك بتنفيذ بـرامج لتعزيـز                 
  . اجلنسيةالثقافة اجلنسية والصحة

ووفقاً للمعلومات املقدمة من حكومة سلطنة ُعمان، اعُتمد عدد من التدابري الرامية إىل مكافحة خمـاطر                  - ١٨
وقـد  . وآثار األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وال سيما فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، والتوعية هبما             

ديسمرب /سائر األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي يف كانون األول       أُطلقت االستراتيجية الوطنية ملكافحة اإليدز و     
، وهي هتدف إىل حتسني صحة املصابني بالفريوس وحالتهم النفسية واالجتماعية، عن طريـق خـدمات                ٢٠٠٧

وقُدِّمت معلومات إضافية . املستشارين الصحيني، برغم أن هذه األنشطة ال تستهدف النساء والفتيات بوجه خاص
  .فؤ فرص املشاركة بني النساء والرجال يف احلياة العامة يف ُعمانعن تكا

أما أولويات حكومة بولندا فيما يتعلق مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، فتشمل حتسني سبل   - ١٩
ة املصابني ملرأة، وحتسني سبل رعاياوالتثقيف بشأنه، ومحاية حقوق اإلنسان ومتكني اإلعالم الوقاية من الفريوس، و

وقد أُعد برنامج وطين جديد بشأن مكافحة اإليدز والوقاية من الفريوس، لتنفيذه يف           . بالفريوس وتقدمي الدعم هلم   
وقد اخنفض معدل الوفيات النامجة عن اإليدز يف بولندا حىت اآلن نتيجة إلتاحة العالج،              . ٢٠١١- ٢٠٠٧الفترة  

، كما حتسنت نوعية حياة )ك مبنع انتقال الفريوس من األم إىل الطفلمبا يف ذل(الذي يقدم جماناً، على نطاق أوسع 
 تـشمل الـشباب،     تـدخالت بالواجملموعات السكانية املعرضة خلطر العدوى، واملستهدفة       . املصابني بالفريوس 

نس، اجليف جمال واحلوامل، واألطفال، والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، ومتعاطي املخدرات، واملشتغلني 
إذا اكتسبوا وضع   يتلقوا العالج بواسطة مضادات فريوسات النسخ العكسي         لالجئني أن    وميكن أيضاً . والسجناء
كما ميكن مللتمسي اللجوء احلصول على هذه املعاجلة إن كانوا يتمتعون بالتغطية التأمينية، وكانوا حتت               . الالجئ

  . سنة أو كُنَّ من احلوامل١٨سن 

. يا يف تقريرها معلومات عن عدد من القوانني احلالية اليت تتعلق باملصابني بالفريوس            وقدمت حكومة صرب    - ٢٠
وُيلزم قانون معين باألمراض املعدية املصابني هبذه األمراض باتباع تعليمات طبية، من قبيل االستخدام اإلجبـاري     
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الرعاية الصحية السكان بتقدمي معلومـات  وُيلزِم قانون . للعوازل واملمارسة اجلنسية املأمونة، ملنع انتقال الفريوس 
كاملة عن حالتهم الصحية إىل املهنيني الصحيني املختصني، وباتباع طرق املعاجلة املوصى هبا، كما يشترط القانون 

ويسمح هذا القانون أيضاً لألشخاص امللتزمني مبقتضيات السرية        . موافقة كتابية من املريض إذا أرد وقف العالج       
، باإلفصاح عن املعلومات اخلاصة باملرضى إىل السلطات املختصة من أجل محاية عامة النـاس،     )طباءكاأل(املهنية  

 لتجنيب ته،دون موافقته إىل كبار أفراد أسرعن حالة املصاب بالفريوس الصحيني اإلفصاح لألخصائيني كما جيوز 
 أي عمل من شأنه انتقال فـريوس        ٢٠٠٥م  وجيرِّم القانون اجلنائي الصادر يف عا     . أفراد األسرة املخاطر الصحية   

ومل . نقص املناعة، ويشمل ذلك انتقاله بسبب اإلمهال، والتعرض له، سواء أدى التعرض إىل انتقال الفريوس أم ال        
ُتعرض على احملاكم حىت اآلن إال حالة واحدة ملثل هذه اجلناية، ومل ُيحكم فيها بعد؛ ومل يتضح بعد كيف ستفسر 

  .كم وكيف ستطبقهاحملاكم هذا احل

وال ُيسمح ألصحاب األعمال يف صربيا باشتراط إجراء اختبار العدوى بالفريوس للموظفني قبل تعيينهم،         - ٢١
وقد يكون عدم اإلفصاح عـن      . بالفريوسمبا إذا كانوا مصابني     ولكن جيب على املوظفني إبالغ أصحاب العمل        

لفريوس، املصابني بعدوى   حاملي ا وحيق للمصابني باإليدز أو     . أساساً قوياً لطلب الطالق   اإلصابة بالفريوس   حالة  
  .انتهازية، احلصول على استحقاقات العجز، كما جيوز هلم االنتفاع بالرعاية االجتماعية

وقدَّمت حكومة سنغافورة معلومات عن برناجمها الوطين ملكافحة اإليدز، الذي يركـز علـى الوقايـة                  - ٢٢
وقد ُخصصت اعتمـادات    . وى بالفريوس، وتدبري شؤون الوقاية من الفريوس      والتثقيف، واكتشاف حاالت العد   

الفئـات  مالية كبرية لتثقيف اجلمهور بالفريوس يف أماكن العمل واملدارس، وكذلك للحمالت اليت تـستهدف               
وقـد أعـدَّت    . املعرضة للمخاطر، مثل املشتغلني باجلنس وزبائنهم، والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال           

. احلكومة، بالتعاون مع احتاد أصحاب األعمال الوطين يف سنغافورة، سياسة ملكافحة الفريوس يف أماكن العمـل               
 حيمي القانون سرية املعلومات ،ويعد فريوس نقص املناعة البشرية مرضاً واجب التبليغ عنه يف سنغافورة، ومع ذلك

  .املتعلقة باملصابني بالفريوس

قدمة من حكومة سويسرا أن الربنامج الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية            وأكدَّت املعلومات امل    - ٢٣
واإليدز يرتكز على معايري حقوق اإلنسان، على النحو املنصوص عليه يف الدستور، ويف االتفاقية األوروبية حلقوق 

التصال اجلنسي بني اجلنسني هـو      وُيعد ا . اإلنسان، وغريها من االتفاقيات الدولية املطبقة املتعلقة حبقوق اإلنسان        
املـصابات  الطريقة الرئيسية النتقال الفريوس يف سويسرا، ولوحظ يف السنوات القليلة املاضية ازدياد عدد النساء               

وتراعي التدخالت املتعلقة بفريوس نقص املناعة الفروق بني اجلنسني، كما أُعدت برامج تـستهدف              . بالفريوس
وتشري دراسة أجرهتا اهليئـة     . اجلنست يف جمال     للعدوى، مثل املهاجرات واملشتغال    الوصول إىل الفئات املتعرضة   

 يف املائة من مجيع حاالت العدوى اجلديدة بني النساء تقع يف إطـار              ٦١السويسرية املعنية بانتقال اإليدز إىل أن       
الت تثقيفية لكل جنس على حدة وُيتاح التثقيف اجلنسي لألطفال يف املدارس، حيث ُتقدَّم رسا. العالقات املستقرة

وترتكز اجلهود الرامية إىل مكافحة الفريوس على الشراكة مع اجملتمع املدين، كما . بشأن سبل الوقاية من الفريوس
املثليون والرجال : حدَّد الربنامج الوطين املعين بفريوس اإليدز فئات ذات أولوية يف مبادرات مكافحة الفريوس، هي

يف البلدان ذات معدل االنتشار املرتفع، ومتعاطو أقراهنم نس غري اآلمن مع الرجال، واملهاجرون والذين ميارسون اجل
املخدرات باحلَقن، واملشتغلون باجلنس وزبائنهم، والسائحون الذين يزورون البلدان اليت يتوطنها الفـريوس دون              
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يسري، الذي جيرِّم انتقال الفريوس، مبا يف ذلك        اجلنائي السو يعاد النظر حالياً يف القانون      و. استخدام سبل الوقاية  
ويف سبيل التصدي جلميع أشـكال      . احلاالت اليت مل ينتقل فيها الفريوس بالفعل، ومن املتوقع تعديل هذا القانون           

التمييز، تعد منظمة املعونة السويسرية ملكافحة اإليدز تقريراً نصف سنوي يلخص أحداث التمييز يف سياق فريوس 
ويف جمال املساعدة اإلنسانية والتعاون اإلمنائي، . ناعة البشرية، ويضع توصيات بشأن اإلجراءات املستقبلية      نقص امل 

دعمت سويسرا الربامج اليت تستهدف تعزيز إتاحة التثقيف بالفريوس واملعلومات املتعلقة به، والدعم والرعايـة،               
وُيوىل اهتمام خاص إىل البعد اجلنساين لفريوس نقص        . واملشورة واالختبار الطوعيني، والصحة اجلنسية واإلجنابية     

  .اإليدز، وإىل الدور الذي يؤديه الرجال والصبيان يف حتقيق املساواة بني الرجال والنساء/املناعة البشرية

وأشارت حكومة تايلند إىل تعديل عدد من القوانني يف السنوات األخرية بغرض تعزيز الشراكة املتساوية                 - ٢٤
ال والنساء يف األسرة، ومنع العنف اجلنسي ضد النساء، وحتسني فرص احلصول على خدمات الرعايـة                بني الرج 

فعلى سبيل املثـال، يوسـع      . الصحية اجليدة مبا فيها الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية ومعاجلة املصابني به            
صاب ليشمل االغتصاب املرتكب من     تعريف االغت ) ٢٠٠٧(التعديل الذي أجري على قانون اإلجراءات اجلنائية        

جانب كال اجلنسني، ومجيع أمناط اإليالج، كما يعترف باالغتصاب الزوجي ويفرض عقوبة جنائية على مرتكيب               
بضرورة إيالء محاية وعناية خاصتني للـصحة       ) ٢٠٠٧(ويعترف القانون الوطين    . االغتصاب واالنتهاك اجلنسي  

 تايلند حالياً على وضع مشروع قانون لتكافؤ الفـرص واملـساواة بـني              كما تعكف . اجلنسية واإلجنابية للمرأة  
اجلنسني، يستهدف تعزيز حقوق النساء والقضاء على مظاهر عدم املساواة بني اجلنسني، إضافة إىل قانون للصحة                

  .اإلجنابية يستهدف حتسني خدماهتا

اية من فريوس نقص املناعة البشرية وختفيـف     وقد راعت اخلطة االستراتيجية الوطنية لتايلند، املعنية بالوق         - ٢٥
، املنظور اجلنساين، وركزت على حتسني القدرات وتغيري أمناط السلوك، لتمكني األفراد            )٢٠١١- ٢٠٠٧(آثاره  

وأسرهم من محاية أنفسهم من الفريوس ومنع انتقاله؛ كما ركزت على تأمني بيئة مواتية متكِّن األسر واجملتمعات                 
. ة أنفسهم من العدوى والوصم والتمييز، واملشاركة الكاملة يف مجيع جوانب الوقاية من اإليدز             واألفراد من محاي  

وأمثرت التدخالت االستراتيجية الرامية إىل منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل اخنفاضاً يف معـدل العـدوى                  
كما أدى برنـامج    . ٢٠٠٧ئة يف عام     يف املا  ٠,٧٦ إىل   ١٩٩٥ يف املائة يف عام      ٢,٢٩بالفريوس بني احلوامل من     

حالة  مليون   ٥,٣ يف املائة يف إطار ممارسة البغاء إىل منع وقوع           ١٠٠يستهدف الترويج الستخدام العوازل بنسبة      
، وذلـك حبـث   ٢٠٠٧ إىل عـام  ١٩٩٠عدوى بني النساء يف الفترة من عام     حالة  عدوى بني الرجال ومليوين     

  .م على استخدام العوازلاملشتغلني باجلنس على تشجيع زبائنه

وأشارت املعلومات املقدَّمة من حكومة فرتويال البوليفارية إىل أن حقوق اإلنسان للمصابني بـالفريوس                - ٢٦
 على ٢٠٠٨ شخصاً حىت هناية عام ٢٥ ٦٢٧وُيتاح عالج املصابني بالفريوس جماناً، حيث حصل . حيميها الدستور

واليت من بواسطة مضادات فريوسات النسخ العكسي، ية لتقدمي املعاجلة عمل ومبادئ توجيهت أُطُر وُوضع. العالج
كما أُعد دليل بشأن االلتزام بالعالج من       . شاهنا أن حتسن قدرة العاملني يف الرعاية الصحية على التصدي للوباء          

، ٢٠٠٨نوفمرب /ويف تشرين الثاين. الفريوس، وُخصِّصت اعتمادات مالية كبرية لدعم مبادرات الوقاية من الفريوس
  نظمت حلقة دراسية بشأن الوقاية من الفريوس، بغرض وضع مبادئ توجيهية الستراتيجية للوقاية من الفـريوس                

  .٢٠٠٩لعام 
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   إسهامات من أجهزة األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة-  ثانياً
برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة            -  ألف

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /يةالبشر

اإليـدز إىل أنـه وفقـاً    /أشارت أمانة برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية          - ٢٧
)  عاما٢٤ً- ١٥يف عمر ( يف املائة من الشباب الذكور ٤٠، حصل ٢٠٠٧للمسوحات الوطنية اليت أجريت يف عام 

 يف املائة املـستهدف     ٩٥ابات على معارف دقيقة عن الفريوس، وهي نسبة تقل عن نسبة             يف املائة من الش    ٣٦و
بلوغها باملعارف املتعلقة بالفريوس، واليت اعتمدهتا مجيع الدول األعضاء باإلمجاع يف إعالن االلتزام بشأن فريوس               

 يف املائة من البلدان، مبن فيهم       ٨٠وأشار أكثر من    ). اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقص املناعة البشرية  
 يف املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، إىل وجود سياسة منفذة تستهدف ضمان حصول النساء بشكل                 ٨٥

ولكن ليس من املعروف مدى فعاليـة تنفيـذ هـذه      . عادل على الوقاية من الفريوس، والعالج والرعاية والدعم       
 يف املائة ٥٣ان أُطر عمل استراتيجية للتصدي لعبء الوباء بني النساء، فإن وبرغم أن لدى معظم البلد. السياسات

فقط من البلدان لديها دعم مايل خمصص يف امليزانية للربامج اليت تركز على تلبية احتياجات النساء ومحاية حقوقهن 
  .يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية

عدد البلدان اليت لديها قوانني حلماية املصابني بالفريوس مـن  كما أكد برنامج األمم املتحدة املشترك أن        - ٢٨
ومن غري الواضح درجة    . تقد مثل هذه القوانني   ، ولكن ال يزال ثلث البلدان يف      ٢٠٠٣التمييز يف ازدياد منذ عام      

إنفاذ هذه القوانني املناهضة للتمييز، ولكن مثل هذه اإلطارات القانونية املواتية تتعرض يف بعض البلدان للتقويض                
لة  يف املائة من البلدان سياسات لضمان العدا٧٤فبينما ينفِّذ . من جراء تزايد االجتاه حنو جترمي عملية نقل الفريوس

 يف املائة من هذه البلدان قـوانني أو         ٥٧يف حصول الفئات املتعرضة للفريوس على خدمات مكافحته، فإن لدى           
بل إنه يف البلدان ذات مـستويات العـدوى         . سياسات تعوق حصول هذه الفئات على خدمات املكافحة هذه        

 مبن فيهـا املـشتغلون بـاجلنس،        - وس  املنخفضة بالفريوس، تعاين الفئات الرئيسية املعرضة خلطر العدوى بالفري        
 من عبء شديد الثقل للمرض، يشمل االرتفاع - ومتعاطو املخدرات، والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال 

وميثل النهوض باالستراتيجيات اليت تركز على وقايـة هـذه          . الكبري يف عدد حاالت العدوى اجلديدة بالفريوس      
وال يزال  . من منظور حقوق اإلنسان والصحة العامة، ويتطلب قيادة سياسية        الفئات من الفريوس ضرورة عاجلة      

الوصم والتمييز يشكالن عوائق هائلة أمام حتقيق اإلتاحة الشاملة خلدمات الوقاية من الفريوس وعالج ورعايـة                
وقد . ة وبرناجمية ودعم املصابني به، وال يزال هناك الكثري الذي ينبغي القيام به للتصدي هلذه العوائق بطرق عملي               

احلد "اإليدز دليالً مرجعياً بعنوان /أصدرت أمانة برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية    
، "جزء بالغ األمهية من الربامج الوطنية ملكافحة اإليدز       : من الوصم والتمييز املتعلقني بفريوس نقص املناعة البشرية       

كما أصدرت أمانة برنامج األمـم املتحـدة        . الربامج الالزمة للتغلب على الوصم والتمييز     حيدد االستراتيجيات و  
اإليدز، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي كتيباً للربملانيني حيدد كيـف          /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية     

اإلنسان للمصابني بالفريوس ولغريهم  ميكنهم تقدمي املساعدة وكيف قدموا املساعدة بالفعل من أجل محاية حقوق            
  .من الفئات املعرضة ملخاطر اإلصابة به
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مظـاهر  ويف إطار االستجابة للشواغل املتعلقة باالجتاه الواضح حنو جترمي انتقال الفريوس، وغري ذلك من                - ٢٩
املتحدة اإلمنائي يف تشرين  العقابية للوباء، اشتركت أمانة برنامج األمم املتحدة املشترك مع برنامج األمم ةاالستجاب

وأعـاد  . )٥("املشاورة الدولية بشأن جترمي انتقال فريوس نقص املناعـة البـشرية          " يف رعاية    ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
 ٢٠٠٦املشاركون يف االجتماع التأكيد على الصلة املستمرة واحلاجة إىل تطبيق املبادئ التوجيهية الدولية لعـام                

ويف إطار جهـود    . اإليدز وحقوق اإلنسان، وال سيما املبدأ التوجيهي الرابع       /شريةبشأن فريوس نقص املناعة الب    
املتابعة، أصدرت أمانة برنامج األمم املتحدة املشترك باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي موجزاً للسياسات 

ت االنتقال املتعمد للفريوس، أي املتعلقة بتجرمي انتقال الفريوس، حثت فيه احلكومات على قصر التجرمي على حاال
  ، ويتـصرف بقـصد نقـل الفـريوس، وينقلـه بالفعـل              بإصابته بالفريوس  عندما يكون الشخص على معرفة    

  .)٦(لشخص آخر

، فريق العمل الدويل املعين بقيود      ٢٠٠٨يناير  /كما شكَّل برنامج األمم املتحدة املشترك، يف كانون الثاين          - ٣٠
قص املناعة البشرية، وهو الذي عمل كفريق تقين استشاري ميثل فيه عـدد كـبري مـن                 السفر املتعلقة بفريوس ن   

وكان الغرض من الفريق هو توجيه العناية إىل تلك القيود املفروضة على جداول العمل الوطنيـة                . التخصصات
وقُدِّم التقرير . ودواإلقليمية والدولية، والدعوة إىل بذل اجلهود من أجل القضاء على هذه القيود، ودعم هذه اجله         

اخلاص بنتائج وتوصيات فريق العمل إىل جملس الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والـسل واملالريـا يف تـشرين                  
، وإىل جملس تنسيق برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة                  )٧(٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

  . )٨(٢٠٠٨ديسمرب /اإليدز، يف كانون الثاين/البشرية

   منظمة العمل الدولية-  باء

تركِّز أعمال منظمة العمل الدولية يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية على احلقوق املرتبطة مبكان العمل   - ٣١
وُتعىن منظمة العمل الدولية بتعزيز احلقوق ومحايتها من خالل املبادئ العشرة الرئيسية ملدونة منظمة              . والتوظيف

اإليدز وعامل العمل، حيث متثل هذه املدونة /صة باملمارسات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشريةالعمل الدولية اخلا
                                                      

 :انظر نتاجات،لالطالع على ملخص القضايا الرئيسية واالست )٥(
http://data.unaids.org/pub/Report/2008/20080919_hivcriminalization_meetinggroup_en.pdf. 

 :لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر موجز السياسات العامة يف املوقع )٦(
http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2008/20080731_jc1513_policy_criminalization_en.pdf.  

 :يف املوقع املتاح مباشرة  GF/B18/DP22انظر مقرر اجمللس  )٧(
http://80.80.227.107/documents/board/18/GF-BM18-DecisionPoint_en.pdf.  

اإليدز الصادر يف   /انظر جملس تنسيق برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية            )٨(
 :، يف املوقع٢٠٠٨ديسمرب /  كانون األول ١٦

http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Governance/PCBArchive/23rd_PCB_Meeting_December_2008.asp  لالطالع
 :ج والتوصـيات، انظـر  النتائ: على تقرير الفريق العامل الدويل املعين بقيود السفر املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية       

http://data.unaids.org/pub/Report/2008/20081017_itt_report_travel_restrictions_en.pdf.  
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إطار عمل لوضع املعايري، ولألنشطة االستشارية وأنشطة التعاون التقين مع احلكومات، وألصحاب العمل والعاملني 
نوات منذ اعتماد مدونة املمارسات إىل أن وتشري خربة منظمة العمل الدولية على مدى سبع س. يف الدول األعضاء

التدابري املتخذة يف أماكن العمل عادة ما حتترم هذه املدونة، ولكن أحياناً ما ُيحذف بعض هـذه املبـادئ مـن                    
ويف . وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية اليت طرحت يف اختبار فريوس نقص املناعة البشرية وسرية نتائجه. السياسات

اإليدز يف مكان العمل، اختذ جملس إدارة منظمة العمل الدولية          /صدي لفريوس نقص املناعة البشرية    سبيل تعزيز الت  
اإليدز، للنظر  /مقرراً بالعمل على اعتماد معيار دويل جديد لإلجراءات املتخذة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية             

اسة أجرهتا منظمة العمل الدولية يف      وقد توصلت در  .  يف إطار مؤمتر العمل الدويل     ٢٠١٠ و ٢٠٠٩فيه يف عامي    
 ١٦٩اإليدز وعامل العمـل، إىل أن       / بشأن القانون واملمارسات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية        ٢٠٠٧عام  

 دولة، اختذت إجـراءات للتـصدي       ١٨١دولة، من مجلة الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية البالغ عددها            
  . أو استراتيجية وطنية عامةللفريوس، وذلك باعتماد سياسة

   مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان-  جيم

تواصل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تناول قضية الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة                   - ٣٢
وتـستخدم  . اإليدز ومعاجلة ورعاية ودعم املصابني هبما، بوصفها شاغالً من شواغل حقوق اإلنـسان            /البشرية

مفوضية حقوق اإلنسان، بالتعاون مع وكاالت وبرامج أخرى تابعة لألمم املتحدة، املبادئ التوجيهية الدولية بشأن 
، بوصفها أداة للدعوة وللتوجيه على      ٢٠٠٦اإليدز وحقوق اإلنسان، احملدَّثة يف عام       /فريوس نقص املناعة البشرية   

كما تراعى القضايا املتعلقة بالفريوس يف      . لوب قائم على احلقوق   املستوى القطري بشأن سبل التصدي للوباء بأس      
أعمال هيئات رصد املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، وعملية االستعراض الدوري الشامل، حيث أُويل اهتمـام              

واُتخذ عدد من األنشطة    . حلماية حقوق اإلنسان للمصابني بالفريوس، وال سيما الفئات املتعرضة ملخاطر العدوى          
اإليدز، مشلت نشر كتيب    /املشتركة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية           

عن فريوس نقص املناعة وحقوق اإلنسان، يهدف إىل توجيه مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية بشأن إدماج قضايا 
مفوضية حقوق اإلنسان مع شركاء آخرين لألمـم        كما اشتركت   . حقوق اإلنسان املتعلقة بالفريوس يف أعماهلم     

املتحدة يف تقدمي املساعدة التقنية ويف تعزيز إدماج قواعد ومعايري حقوق اإلنسان يف التشريعات املتعلقة بفريوس                
  .نقص املناعة البشرية

   منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة-  دال

بدور ريادي يف جمال وقاية الشباب يف   ) اليونسكو( والعلم والثقافة    اضطلعت منظمة األمم املتحدة للتربية      - ٣٣
فقد اختذت اليونسكو هنجاً رباعي املسار من أجل دعم بيئة          . املؤسسات التعليمية من فريوس نقص املناعة البشرية      

علـيم، مـع    مواتية للنساء واألطفال وسائر الفئات املعرضة للمخاطر، يشمل محاية حق مجيع األطفال يف نيل الت              
التركيز بوجه خاص على صغار الفتيات واأليتام واألطفال املتضررين من فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز؛                
وحق املدرسني املصابني بالفريوس يف تلقي الدعم املناسب ومواصلة العمل؛ واحلق يف سرية املعلومات، ويف املناهج 

اع التعليمي؛ وحق الشباب يف تلقي معلومات عن فريوس نقص          الدراسية غري الواصمة، وخدمات الدعم يف القط      
  .املناعة البشرية واإليدز وكيفية محاية أنفسهم منهما
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 ٢٠٠٧ يف املائة من مجيع حاالت العدوى اجلديـدة يف عـام   ٤٠وتويل اليونسكو اهتماماً خاصاً لكون    - ٣٤
ائة فقط من الشباب حصلوا على تثقيف        يف امل  ٥٠ عاماً، ولكون    ٢٤- ١٥وقعت بني الشباب الذين هم يف عمر        

ففي العديد من املناهج الدراسية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز،   . بشأن سبل الوقاية من الفريوس    
 يف املائة من    ٧٥ُيتجنب اإلشارة إىل الثقافة اجلنسية، أو يوىل تركيز أكرب إىل العواقب السلبية للجنس، برغم أن                

 برناجماً  ٢٠٠٨ومن مث، بدأت اليونسكو يف عام       .  العدوى بالفريوس تقع باالنتقال اجلنسي للفريوس      مجيع حاالت 
االتصال اجلنسي، والذي   ناعة البشرية والعدوى املنقولة عن طريق       تثقيفياً عن اجلنس والعالقات وفريوس نقص امل      
 فعال يف وضع إعالن وزاري، اعتمده كما قامت اليونسكو بدور. سيسفر عن وضع مبادئ توجيهية يف هذا اجملال

 وزراء التعليم والصحة يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، بشأن التثقيف اجلنسي الشامل كجزء              ٢٠٠٨يف عام   
  .من املنهج املدرسي يف تلك املناطق

   إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية-  هاء

شؤون االقتصادية واالجتماعية أن اجمللس االقتصادي واالجتماعي اعتمـد         أكدت إدارة األمم املتحدة لل      - ٣٥
يطالـب أحـد    . قرارين يتناوالن حقوق اإلنسان املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية للفئات املعرضة للمخاطر           

رض الـشباب   القرارين احلكومات بتعزيز التدابري القانونية والسياساتية واإلدارية، وغريها، من أجل احلد من تع            
وحيث القرار اآلخر احلكومات واملاحنني وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة              . )٩(للفريوس
اإليدز، بتوسيع نطاق جهودهم للتصدي ملظاهر اجلور واإلجحاف بني الرجال والنساء، والعنف اجلنساين، /البشرية

اجلنسية واإلجنابية، وعدم احترام حقوق اإلنسان، بوصفها عوامـل  والوصم، والتمييز، وأوجه القصور يف الصحة   
إضافة إىل ذلك، من املقرر أن يكون املوضوع ذو األولوية    . )١٠(رئيسية تزيد التعرض لفريوس نقص املناعة البشرية      

ـ           " هو   ٢٠٠٧للجنة وضع املرأة يف عام       دمي تقاسم املسؤوليات بشكل متكافئ بني املرأة والرجل، مبا يف ذلك تق
، ومن املقرر أيضاً أن يتناول القطاع الرفيع املستوى للمجلس "اإليدز/الرعاية يف إطار فريوس نقص املناعة البشرية

تنفيذ األهداف وااللتزامات املتفق عليها دولياً فيما يتعلق بالصحة         " قضية   ٢٠٠٩االقتصادي واالجتماعي يف عام     
  ".العامة يف العامل

  دة لشؤون اإلعالم إدارة األمم املتح-  واو

 مركزاً، يف ٦٣جنحت إدارة األمم املتحدة لشؤون اإلعالم، من خالل شبكة مراكزها اإلعالمية اليت تضم   - ٣٦
إشراك فئات متنوعة يف أنشطة الدعوة إىل محاية حقوق النساء واألطفال والفئات املعرضة للمخاطر، الذين هـم                 

كما نظَّمت مراكز األمم املتحدة لإلعالم يف كـل مـن أكـرا،             . أو تيتموا من جراء اإليدز    مصابون بالفريوس   
وبروكسل، وبوجومبورا، وداكار، وموسكو، ونريويب، حلقات دراسية وحلقات عمل وحلقات نقاش، استهدفت 

وأسهمت مراكز أخرى لإلعالم تابعة لألمم املتحدة . تناول مسألة املساواة بني اجلنسني والتمكني للمرأة والشباب

                                                      

 .٢٧/٢٠٠٧قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )٩(

 .٣٢/٢٠٠٧اجمللس االقتصادي واالجتماعي قرار  )١٠(
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عية بقضايا رئيسية، مثل منع انتقال العدوى بالفريوس من األم إىل الطفل، والعنف اجلنساين، وفريوس نقص يف التو
  .اإليدز، وشواغل الشباب بشأن حقوق اإلنسان املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية/املناعة البشرية

   صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة–زاي 

تحدة اإلمنائي للمرأة مبهمة إدماج مسألة املساواة بني اجلنسني ومنظورات حقوق يضطلع صندوق األمم امل  - ٣٧
وقد انطوى ذلك على وضع اسـتراتيجيات تـبني         . املرأة يف عمله يف جمال مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية         

تبط باإلنـاث،   بوضوح الروابط بني فريوس نقص املناعة البشرية وبني العنف املمارس ضد النساء، والفقر املـر              
وميوِّل الصندوق االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل القـضاء         . وصوت املرأة غري املسموع يف اختاذ القرارات      

على العنف ضد املرأة، الذي يديره صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، أول مبادرة عاملية ملعرفة كيفية التصدي 
كما أُعد عدد من الوثائق التوجيهيـة       . اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشرية    للروابط بني العنف ضد النساء وبني     

وأدوات بناء القدرات بغرض محاية حقوق املرأة يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية، وهي تشمل التوجيه بشأن 
س، ودورة تدريبية تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف سياق ختطيط أنشطة التصدي للفريو

  .للممارسني بشأن إدماج قضية فريوس نقص املناعة البشرية والعنف ضد املرأة يف الربامج والسياسات

   مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني- حاء 

يف أشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف إسهامها إىل أداة توجيهية أعدهتا املفوضية   - ٣٨
 لضمان محاية الالجئني واملشردين داخلياً وغريهم من األشخاص موضع االهتمام فيما يتعلق بفريوس ٢٠٠٦عام 

هذه األداة مسائل التمييز، واحلصول على الرعاية الصحية فيما يتعلق بفريوس نقص وتتناول . نقص املناعة البشرية
ءات اللجوء السياسي؛ واحلماية من االحتجاز التعسفي جراإمكانية االستفادة من إواملناعة البشرية واإليدز؛ 

والقيود غري القانونية على حرية االنتقال؛ واحترام اخلصوصية والسرية؛ وتقدمي املشورة الطوعية وإجراء االختبار 
الطوعي لتحري الفريوس؛ واإلعفاء من االختبار اإلجباري للفريوس؛ والوصول إىل حلول دائمة؛ وتلبية احتياجات 
النساء واألطفال فيما يتعلق باحلماية من فريوس نقص املناعة البشرية؛ واحلصول على املعلومات والتثقيف فيما 

وقد تعاون مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني مع بلدان إعادة التوطني على ضمان . يتعلق بالفريوس
حرماهنم من ذلك بناء على حالتهم املتعلقة حصول املصابني بالفريوس على إجراءات إعادة التوطني، وعدم 

ويشترط عدد من البلدان يف الوقت احلايل إجراء اختبار حتري الفريوس قبل إعادة التوطني، كما أن . بالفريوس
القضايا املتعلقة باملوافقة املستنرية، وسرية املعلومات، واإلفصاح عن احلالة املتعلقة بالفريوس، واملشورة املقدمة قبل 

 أعدت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني سياسة ٢٠٠٧ويف عام . راء االختبار وبعده، حتوز االهتمامإج
لالجئني، حيث حتدد هذه السياسة اعتبارات حقوق اإلنسان الالزمة مضادات فريوسات النسخ العكسي لتقدمي 

كما اعتمدت . لعالج بشكل عادللضمان حصول مجيع الفئات السكانية اليت هي موضع اهتمام املفوضية على ا
 بشأن األطفال املعرضني للمخاطر، وأوصت ببذل مجيع اجلهود لضمان ١٠٧اللجنة التنفيذية للمفوضية القرار 

احلصول على اخلدمات الصحية املالئمة لألطفال، وتوفري سبل الوقاية من الفريوس وعالج ورعاية ودعم املصابني 
وى من األم إىل الطفل، وتقدمي التثقيف واملعلومات املراعية للسن بشأن الفريوس به، مبا يف ذلك منع انتقال العد

  والصحة 
  .اإلجنابية للمراهقني
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   املنتدى الدائم لألمم املتحدة املعين بقضايا الشعوب األصلية- طاء 

اماً لفريوس نقص أوىل املنتدى الدائم لألمم املتحدة املعين بقضايا الشعوب األصلية، يف مجيع دوراته، اهتم  - ٣٩
وأوصى املنتدى يف عدة مناسبات بتنفيذ أو . املناعة البشرية وتأثريه على الشعوب األصلية يف مجيع أحناء العامل

اإليدز املالئمة لثقافة اجملتمعات، /حتسني عمليات تصنيف البيانات وبرامج مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية
حدة واملنظمات الدولية احلكومية على العمل على ضمان املشاركة كما حث احلكومات ومنظومة األمم املت

الكاملة والفعالة للشعوب األصلية يف مجيع الربامج املتعلقة بالوقاية من الفريوس وعالج سكان اجملتمعات األصلية، 
  .)١١(وكذلك احلصول على املوافقة احلرة املسبقة واملستنرية من هذه الشعوب على هذه الربامج

   إسهامات من منظمات غري حكومية– ثالثاً
وقدَّمت منظمة رصد حقوق اإلنسان معلومات مستندة إىل البحوث اليت أُجريت يف كندا واهلند وكينيا   - ٤٠

وروسيا وجنوب أفريقيا وتايلند والواليات املتحدة األمريكية وزامبيا وزمبابوي بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان 
فأوالً، أكد التقرير على .  قدَّمت توصيات رئيسية بشأن التصدي هلذه االنتهاكاتاليت تؤجج وباء الفريوس، كما

ضرورة أن يتوافق التوسع يف اختبار حتري الفريوس وتقدمي املشورة بشأنه مع ضمانات ضد خماطر انتهاكات 
وابط مع مرافق توفري رعدم حقوق اإلنسان اليت قد تنجم عن االختبار غري الطوعي، وانتهاك سرية املعلومات، و

وثانياً، أكد التقرير أن مظاهر اجلور اجلنساين ُتعرِّض النساء ملخاطر الفريوس، وتعوق قدرهتن على . صحية أخرى
واسطة احلصول على املعلومات املتعلقة بالفريوس واختباره، وتشكل أيضاً عائقاً أمام بدء أو استمرار املعاجلة ب

وقد فشل عدد من البلدان يف حتديد الطرق اليت . مة إلنقاذ حياة املصابنيالالز. مضادات فريوسات النسخ العكسي
وثالثاً، ال ُيتاح . تعوق هبا هذه االنتهاكات عالج النساء من الفريوس ويف التصدي بشكل مناسب هلذه الطرق

 مضاداتلعدد كبري من األطفال فرصة احلصول على العالج الالزم للفريوس، وتقل أرجحية حصوهلم على 
فيستلزم الوصول إىل األطفال مزيداً من املساعدة، تشمل تقدمي . باملقارنة مع البالغنيفريوسات النسخ العكسي 

. املشورة املتعلقة بطب األطفال، ومزيداً من املوارد لتوفري التغذية الكافية، وتوفري سبل انتقال مقدمي الرعاية
متناول معظم متعاطي املخدرات يف مجيع أحناء العامل، بل إنه ورابعاً ال تزال خدمات احلد من األضرار بعيدة عن 

 تشارك متعاطي خارج بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ُيعزى ثُلث حاالت العدوى اجلديدة للفريوس إىل
لعامة  مبا يف ذلك قيام العديد من املستشفيات ااملراقبة،كما أن ممارسات . حملاقن امللوثةاملخدرات باحلقن بواسطة ا

ومراكز معاجلة مدمين املخدرات جبمع معلومات عن الشخص املتعاطي املخدرات وتبادل هذه املعلومات مع 
وتشري حبوث منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن . جهات إنفاذ القانون، حتد من إتاحة املعلومات أكثر فأكثر

هيل ُحرموا خدمات الفريوس متاماً أو قُدمت العديد من متعاطي املخدرات الذين عوجلوا من اإلدمان وخضعوا للتأ
  .هلم بطريقة تنتهك حقهم األصيل يف الصحة ويف احلياة

وخامساً، وفقاً للورقة املقدمة من منظمة رصد حقوق اإلنسان، يعترب احلبس عامالً مهماً من عوامل اخلطر   - ٤١
عدل انتشار الفريوس بني نزالء السجون يبلغ عدة فقد تبيَّن يف العديد من البلدان أن م. املتعلقة باإلصابة بالفريوس

                                                      

  .E/2003/43 و E/2006/43انظر، مثال، الوثيقتني   )١١(
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. ويف نفس الوقت، يزداد خطر تعرض السجناء ألمراض أخرى معدية مثل السل. أضعاف مثيله بني عامة السكان
ومع ذلك، يفتقد السجناء واحملتجزون فرص احلصول على خدمات الوقاية من الفريوس وخدمات الرعاية والعالج، 

وسادساً، برغم االعتراف . عليها، حىت ولو كانت هذه اخلدمات متاحة يف اجملتمع العامأو تقل فرص حصوهلم 
القدمي باخلطر الشديد الذي يشكله الفريوس على املهاجرين والفئات السكانية املتنقلة، أمهل اجملتمع الدويل إىل حد 

.  الصحية هلذه الفئات السكانيةبعيد هذه الدعوة للعمل، وفشل يف وضع سياسات وآليات لتقدمي خدمات الرعاية
للواط جترِّم االتصال اجلنسي الذي يتم بالتراضي فيما بني الرجال ا بلداً يطبق قوانني مناهضة ٨٥وسابعاً، ال يزال 

اإليدز، بسبب /وفيما بني النساء، مما يعوق وصول هذه الفئات إىل اخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية
وأخرياً، طُرحت قضية مثرية للقلق، هي أن العديد من البلدان ال تعترف بالرعاية . قوبة القانونيةخطر تعرضهم للع

امللطفة لآلالم وال مبعاجلة اآلالم كقضايا ذات أولوية يف الرعاية الصحية، إضافة إىل أن أنظمة مكافحة املخدرات 
 مربر هلا على احلصول على املورفني وغريه من أو ممارسات إنفاذ القانون يف العديد من البلدان تفرض قيوداً ال

  .املواد األفيونية املفعول امللطفة لآلالم

وعرضت الرابطة الدولية لدراسة األمل يف ورقتها التداخل بني حقوق اإلنسان والرعاية الطبية، وال سيما   - ٤٢
فقد استرعت الرابطة االنتباه إىل تقارير . يف سياق معاجلة اآلالم وتقدمي الرعاية امللطفة لآلالم للمصابني بالفريوس

 مليون مريض سنويا، ممن هم يف املرحلة األخرية لإلصابة ١,٤منظمة الصحة العاملية اليت تشري إىل معاناة حنو 
بالفريوس، من آالم متوسطة إىل وخيمة، دون حصوهلم على املعاجلة املناسبة، وإىل افتقاد معظم البلدان للسياسات 

وترى الرابطة أن الرعاية امللطفة لآلالم ومعاجلة اآلالم مكوِّنان مهمان يف حق . لرعاية امللطفة لآلالماملتعلقة با
املصابني بالفريوس يف الصحة، ودعت الرابطة إىل ضمان توفري األدوية األساسية الالزمة ملكافحة األعراض وللرعاية 

ماد وتنفيذ سياسات وطنية لتلطيف اآلالم ولتقدمي الرعاية النهائية للمريض، مبا يف ذلك تقدمي املسكنات؛ وإىل اعت
امللطفة لآلالم؛ وضمان تثقيف املهنيني الصحيني يف جمال رعاية املرضى املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية 

  .واإليدز، واليت تشمل معاجلة اآلالم وتقدمي الرعاية امللطفة هلا

ة باإليدز عدداً من املقترحات املوجهة للحكومات الختاذ مزيد من          وطرح اجمللس الدويل للمنظمات املعني      - ٤٣
التنفيذ الكامل إلعالن االلتزام ولإلعالن السياسي، مبا يف ذلـك اإلتاحـة   ) أ(مشلت هذه املقترحات    . اإلجراءات

جلمعيـة  ، كما اعتمدته ا   ٢٠١٠الشاملة لسبل الوقاية من الفريوس ومعاجلة ورعاية ودعم املصابني به حبلول عام             
ضمان احلماية القانونية من التمييز والعنف املمارَسْين ضد النساء والفتيات، وعدم جترمي االشـتغال             ) ب(العامة؛  

باجلنس، والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، واألشخاص الذين حيملون صفات اجلنس اآلخر، واألشخاص 
 ووقف أي جهود لسن تشريعات جتـرِّم نقـل الفـريوس            إبطال التشريع احلايل  ) ج(الذين يتعاطون املخدرات؛    

إلغاء القوانني اليت متيز ضد النساء والفتيات، أو اليت تسهم يف انتهاك حقوق اإلنسان للنـساء                ) د(والتعرض له؛   
إشراك الفئات السكانية الرئيسية، مثل املصابني بالفريوس، واملشتغلني باجلنس، ومتعاطي املخدرات، ) ه(والفتيات؛ 

الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، وحاملي صفات اجلنس اآلخر، يف ختطيط وتنفيذ السياسات والربامج؛ و
كما دعا اجمللس الدويل للمنظمات املعنية باإليـدز جملـس          . ووضع آليات لتقومي انتهاكات حقوق اإلنسان     ) و(

م حلاالت التعقيم القسري اإلجباري للنـساء      حقوق اإلنسان ونظام اإلجراءات اخلاصة إىل إيالء مزيد من االهتما         
  . وآثار جترمي نقل الفريوس، وتعرض الفئات املهمَّشة، وخماطر املقاضاة االنتقائيةاملصابات بالفريوس،
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اإليدز قلقاً إزاء إجراء التعقيم القسري      /وأثارت اجلماعة الدولية للمصابات بفريوس نقص املناعة البشرية         - ٤٤
نقص املناعة البشرية دون موافقتهن، واشتراط تعقيم النساء قبل حصوهلن على خدمات لفريوس املصابات باللنساء 

كما ُسلط الضوء على االجتاه املتنامي حنو جترمي نقل الفريوس، كما أُويل            . أخرى، مبا فيها الرعاية السابقة للوالدة     
دة احتماالت خضوعهن الختبار الفريوس خالل      اهتمام إىل اآلثار الضارة ملثل هذه القوانني على النساء نظراً لزيا          

الفحص الروتيين الذي ُيجرى يف إطار الرعاية املقدَّمة قبل الوالدة، أو يف إطار الفحوصات الطبية النسائية، وإىل أن 
التجرمي يلقي بشكل جماف للصواب بالئمة اإلصابة بالفريوس على املصابني به، ويعوق الرغبة يف إجراء االختبار،                

وغالباً ما تكون األحكام املتعلقة بتجرمي نقل الفريوس مفرطـة يف          . يد الوصم والتمييز ضد املصابني بالفريوس     ويز
العمومية، ومن مث فقد تشمل عقوبات جنائية يف حالة نقل الفريوس من األم إىل الطفل، أو املقاضـاة االنتقائيـة                   

  .للمشتغالت باجلنس واملتعاطيات للمخدرات باحلقن

عادةً ما  املصابات به   اإليدز أن النساء    /دت اجلماعة الدولية للمصابات بفريوس نقص املناعة البشرية       وأك  - ٤٥
كمـا  . ُيحرمن حقوقهن اإلجنابية، مبا فيها حرية اختاذ قرار احلمل، وعدد األطفال، والفترة الفاصلة بني الوالدات         

وس من األم إىل الطفل، وال حيصلن عادةً على         أهنن ال حيصلن على معلومات كافية عن سبل احلد من انتقال الفري           
، على النحو املصابات بالفريوسيف ضوء ما سبق، طُرح عدد من املقترحات املتعلقة حبقوق اإلنسان للنساء . العالج
املصابات يف مرافق الرعاية الصحية؛ وإشراك النساء املصابات بالفريوس احلد من الوصم والتمييز ضد النساء : التايل
يف مجيع مبادرات التخطيط ووضع الربامج واختاذ القرارات اليت تؤثر على حياهتن؛ وإنشاء خدمات عالية لفريوس با

املصابات ويسهل حصوهلن عليها؛ ودراسة وضع التعقيم القسري للنساء املصابات بالفريوس اجلودة ومقبولة للنساء 
نونية حلماية املصابني بالفريوس، تشمل فيما تـشمل         وإهناء جترمي عملية نقل الفريوس؛ ووضع سبل قا        بالفريوس؛

؛ وإلغاء القوانني اليت    للمصابني بالفريوس احلماية من التمييز؛ ووضع آليات لالنتصاف عند انتهاك حقوق اإلنسان           
متيز ضد النساء والفتيات؛ وإلغاء القوانني اليت جترِّم السلوكيات اليت تفضي إىل مزيد من الوصم والتهميش لبعض                 

  .فئات النساء، مبا فيها القوانني اليت جترم تعاطي املخدرات والتوجه اجلنسي

 مليون شخص يتعاطون املخـدرات      ١٥,٩وأشارت الرابطة الدولية للحد من األضرار إىل أنه برغم أن             - ٤٦
لبلدان اليت   بلداً ومنطقة، يتسم الوضع العاملي املتعلق باحلد من األضرار بالضعف، وال سيما يف ا              ١٥٨باحلقن يف   

وقد قُدمت معلومات مفصلة عن ما يتعرض له متعاطو املخـدرات مـن            . هي يف أمس احلاجة إىل هذه اخلدمات      
انتهاكات حلقوق اإلنسان تعوق جهود الوقاية من الفريوس وعالج ورعاية املصابني به، ومتنع االسـتفادة مـن                 

، بواسطة مضادات فريوسات النسخ العكسيملعاجلة خدمات احلد من األضرار، وتؤدي إىل متييز يف احلصول على ا   
وجتاوزات يف جمال إنفاذ القانون، وعقوبات جنائية غري متناسبة مع املخالفة، ومعاجلة جربية لإلدمان يتجاوز حدود 

وأشارت الرابطة أيضاً يف تقريرها إىل أن الكيانات املسؤولة عن مكافحة املخدرات نادراً مـا تنـاقش                 . السلطة
. حقوق اإلنسان، وبالتايل فنادرا ما تركز هيئات وآليات حقوق اإلنسان على سياسات مكافحة املخدراتمسائل 

وأبدت الرابطة قلقاً إزاء ما أسفر عنه ذلك من وجود نظام دويل وبيئة للسياسات ينفصل كل منهما عن اآلخر،                   
وق العديد منها جهود الوقايـة مـن        وتضل بينهما مسؤولية مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة، اليت يع         

  .الفريوس، دون إيالء اهتمام هلذه االتنهاكات ودون التصدي هلا
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اإليدز وبني انتهاكات احلق يف     /وأشار معهد اجملتمع املفتوح إىل التقاطع بني فريوس نقص املناعة البشرية            - ٤٧
وقدَّم املعهـد، اسـتناداً إىل حـاالت        .  املهينة التحرر من التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو         

انتهاكات موثقة، معلومات عن تلك االنتهاكات اليت تشمل انتهاكات جسدية ونفسية ضد املشتغلني بـاجلنس،               
منها االغتصاب من جانب رجال الشرطة ومسؤويل السجون، واملطالبة مبمارسة اجلنس مقابل تقدمي العالج الطيب، 

ليت جيري األطباء والشرطة يف إطارها الفحص القسري للمشتغلني باجلنس لتحـري العـدوى              واحلمالت الطبية ا  
املنقولة باالتصال اجلنسي؛ واجلَلْد، والتقييد بالسالسل، واحلبس يف أقفاص، واحلرمان من املـواد األفيونيـة دون       

صابني بالفريوس يف السجون ويف إعطاء دواء بديل، واالنتهاك القويل واجلنسي ضد متعاطي املخدرات؛ واحتجاز امل
املعاجلة بواسـطة مـضادات     مرافق االحتجاز رهن احملاكمة ويف مراكز معاجلة اإلدمان اجلربية دون أن توفر هلم              

أو العالج البديل للمواد األفيونية، أو العوازل واحملاقن املعقمة، أو أدوية مكافحة السل فريوسات النسخ العكسي، 
؛ واالحتجاز غري الطوعي املمتد للمصابني بالـسل املقـاوم   Cجلة التهاب الكبد الفريوسي  وعالجه، أو أدوية معا   

لألدوية يف ظروف تفتقد املعايري السليمة ملكافحة العدوى؛ وحرمان املصابني بالفريوس من األدوية امللطفة لآلالم؛       
اإلجهاض والتعقيم القسرَيني؛ وتعمـد     يف املرافق الصحية، مبا يف ذلك إجراء         املصابات بالفريوس    وانتهاك النساء 

وأوصى املعهد بأن ُيوىل اهتمام خاص، يف . حرمان متعاطي املخدرات من املواد األفيونية إلجبارهم على االعتراف
التقارير املقبلة املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان، لدور التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو        

أن يراعي املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، يف تقاريره املقبلة، االرتباط بني واليته وبني فريوس نقص    املهينة، وب 
  .املناعة البشرية

اإليـدز والنـساء    /وقدَّم مكتب كويكر لدى األمم املتحدة معلومات بشأن فريوس نقص املناعة البشرية             - ٤٨
ونات يف العديد من البلدان مصابات بأمراض منقولة باالتصال         والفتيات املسجونات، وأشار إىل أن النساء املسج      

أثناء وجودهن اإلصابة بالفريوس كما تتعرض النساء والفتيات خلطر . اجلنسي، مبا فيها فريوس نقص املناعة البشرية
 يف املائـة مـن      ٨٩وأشارت البحوث اجملـراة يف أسـتراليا إىل أن          . يف السجن بسبب تعرضهن للعنف اجلنسي     

 يف املائة من املسجونات تعرضـن       ٨٠- ٧٠سجونات تعرضن لالنتهاك اجلنسي يف مرحلة ما من حياهتن، وأن           امل
املتـأثرات  للسجينات  وتوصلت البحوث اجملراة يف سجون النساء يف الربازيل إىل أن النسبة املئوية             . لسفاح احملارم 

وأوصى مكتب كويكر لدى األمـم      . أثرين به بفريوس نقص املناعة البشرية تزيد على نسبة السجناء الذكور املت         
املتحدة بإتاحة اخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية للنساء والفتيات داخل السجون وخارجهـا، مـع           

ـ    ضمان محايتهن من االختبار غري الطوعي وتأمني           ستنرية يف غطـاء  الظروف املواتية إلبداء املوافقـة احلـرة وامل
  .من السرية

 منظمة أوكسفام الدولية إىل مراقبة سرية املعلومات بشكل أفضل، وإىل وضع مدونة أخالق بشأن ودعت  - ٤٩
فريوس نقص املناعة البشرية، تشمل توجيهات بشأن اإلفصاح عن احلالة املتعلقة باإلصابة بالفريوس ومزيدا مـن                

م آثار حقوق اإلنسان على مثـل  التوضيح لسياسات القبول والرفض فيما يتعلق باختبار الفريوس، ومزيدا من فه    
كما ُشدِّد على ضرورة محاية املصابني بالفريوس من التجرمي، وضـمان حـصول األشـخاص               . هذه السياسات 

على ) مثل املشتغلني باجلنس ومتعاطي املخدرات باحلقن(املعرضني للفريوس ممن قد ينخرطون يف أنشطة غري قانونية 
  .الرعاية والدعمسبل الوقاية من الفريوس واملعاجلة و
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   اخلالصة- رابعاً 
الدور احملوري حلقوق اإلنسان يف التصدي تؤكد اإلسهامات الواردة يف إطار إعداد هذا التقرير إن   - ٥٠

، وتشري إىل عدد من التحديات اليت يواجهها اجملتمع الدويل يف التصدي جلوانب لفريوس نقص املناعة البشرية
  .حقوق اإلنسان املتعلقة بالوباء

وأشار األمني العام يف تقريره بشأن تنفيذ إعالن االلتزام واإلعالن السياسي إىل وجود عوائق جسيمة   - ٥١
 يف املائة من البلدان ٦٣، وإىل أن لدى نقص املناعة البشريةحتد من الوصول إىل خدمات الوقاية من فريوس 

. )١٢(على اخلدمات املتعلقة بالفريوسصول الفئات السكانية املعرضة للمخاطر حتّد من إمكانية حسياسات 
بالفريوس أو النتهاكات لإلصابة وتؤكد املعلومات الواردة يف إطار إعداد هذا التقرير أن الفئات املعرضة 

حقوق اإلنسان، فيما يتعلق باملرض، تشمل األطفال والشباب، والشعوب األصلية، ومتعاطي املخدرات 
 مع الرجال، واملهاجرين وغريهم من الفئات السكانية املتنقلة، باحلقن، والرجال الذين ميارسون اجلنس

يلزم إيالؤها ومن أمثلة اجملاالت اليت سلط عليها الضوء و. والسجناء واحملتجزين، واملشتغلني باجلنس، والنساء
تعلقة السياسات احلالية امل:  ما يليحىت ميكن معرفة تأثريها على التمتع حبقوق اإلنسانمزيداً من االهتمام 

وال سيما (باختبار الفريوس، واإلفصاح عن املعلومات، والتثقيف واإلعالم، واحلصول على العالج والرعاية 
العالج الطيب لألطفال، ومنع انتقال العدوى بالفريوس من األم إىل الطفل، واتقاء العدوى بعد التعرض 

  .ية، وجترمي عملية نقل الفريوس، والصحة اجلنسية واإلجناب)للفريوس، والرعاية امللطفة لآلالم

وُتعد احلماية القانونية للمصابني بالفريوس من الوصم والتمييز وغريمها من انتهاكات حقوق اإلنسان   - ٥٢
مسة من السمات البارزة يف املعلومات الواردة يف إطار إعداد هذا التقرير، نظراً الجتاه العديد من البلدان حنو 

كما تؤكد اإلسهامات الواردة رسالة مشتركة، . بالفريوس أو سن قوانني جديدة بشأنهإصالح القوانني املتعلقة 
هي أنه إذا كانت القوانني اليت حتمي املصابني بالفريوس من الوصم والتمييز ومتنع انتشار الفريوس ضرورية 

 بينات، وغري لتخفيف اآلثار الضارة للفريوس، فلكي تكون هذه القوانني فعالة جيب أن تكون مستندة إىل
  .متييزية، وال تفضي إىل عواقب سلبية غري مقصودة

عامل أساسي يف حتقيق هو وأخرياً، أكدت اإلسهامات أن إعمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية   - ٥٣
، ٢٠١٠هدف اإلتاحة الشاملة خلدمات الوقاية من الفريوس، وعالج ورعاية ودعم املصابني به حبلول عام 

  .التعرض للفريوساحتمال  من وكذلك يف احلد

_ _ _ _ _  

                                                      

)١٢(  A/62/780 ٥٦، الفقرة. 


