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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة
  السامية حلقوق اإلنسان وتقارير املفوضية

  ألمني العامالسامية وا
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية

  والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،
  مبا يف ذلك احلق يف التنمية

محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمـة               
  )اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

  تقرير األمني العام    

  موجز    
، الذي طلب فيه    ١٢/٢٧ بقرار جملس حقوق اإلنسان      سة مقدمة عمالً  هذه الدرا   

اجمللس إىل األمني العام أن يعد دراسة حتليلية بشأن اخلطوات املتخذة من أجل تعزيز وتنفيذ               
. اإليـدز /الربامج الرامية إىل تناول حقوق اإلنسان املتصلة بفريوس نقص املناعة البـشرية           

الردود الواردة من احلكومات وأجهزة األمـم  ) أ(ني مها    بعامل واسترشدت الدراسة أساساً  
املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات غري احلكومية على دراسة استقـصائية؛           

املشاورات اليت أجريت مع ممثلي الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية واألمـم            ) ب(
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٥املتحدة، يف جنيف يف 

وأبلغ اجمليبون عن حتقيق بعض النجاح يف تعزيز عناصـر حقـوق اإلنـسان يف                 
 باستمرار العديد من التحديات     أيضاًاإلجراءات الوطنية ملكافحة الفريوس، بيد أهنم أفادوا        

 
 A/HRC/16/69  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

20 December 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/16/69 

GE.10-17840 2 

وجتـسد االسـتراتيجيات    . العميقة والصعبة من الناحية السياسية اليت جيب التغلب عليها        
والقوانني الوطنية احلماية من التمييز املتصل بالفريوس، غري أن هذا          الوطنية ملكافحة اإليدز    

  وثيقـاً  ويرتبط التمييز ارتباطاً  . التمييز ما زال واسع االنتشار يف كثري من قطاعات اجملتمع         
بالوصم املتصل بالفريوس، والذي يرتبط بدوره باخلوف من طرق انتقال الفريوس وجهلها            

ومثة معرفة متزايدة بالربامج اليت     ". ال أخالقية "عترب جرمية أو    وباقتران الفريوس بتصرفات ت   
 ما ال متوَّل    ميكن أن تؤدي إىل احلد من الوصم املتصل بالفريوس، بيد أن هذه الربامج كثرياً             

  .أو ال تنفذ بالقدر الضروري الكفيل بإحداث تغيري كبري
 مجيـع جمـاالت     وال بد من ضمان محاية حقوق اإلنسان واحترامها وإعماهلا يف           

ولن تتحقق هذه األهداف    . اخلدمات املتعلقة بالفريوس للتصدي بفعالية للفريوس واإليدز      
دون أن يكون هناك حتول استراتيجي رئيسي يف املوارد ودون أن يعاد ختصيصها لتعزيـز               

. التدابري اليت تؤدي مباشرة إىل النهوض حبقوق املصابني بالفريوس واملعرضني لإلصابة بـه            
نطوي النهج املركزة على حقوق اإلنسان على االلتزام بتمكني اجملتمعات احمللية ومـنح             وت

  .املصابني بالفريوس والفئات املتأثرة به إمكانية املشاركة يف صنع القرارات
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٣-١  ......................................................................مقدمة  - أوالً  
  دة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة   إسهامات من الدول األعضاء وصناديق األمم املتح        - ثانياً  

  ٥  ٤٣-٤  ......................................................واملنظمات غري احلكومية
  حقوق اإلنسان يف االستراتيجيات الوطنيـة بـشأن فـريوس نقـص املناعـة            - ألف     

  ٥  ٤  .............................................................اإليدز/البشرية      
  ٥  ٧-٥  ....................................................................الوصم  -  باء     
  ٦  ١٤-٨  ....................................................................التمييز  -  جيم     
  ٩  ٢٣-١٥  ............................................مشاركة الفئات املعرضة لإلصابة  -  دال     
  ١٣  ٢٩-٢٤  ........................................ احلصول على اخلدمات الصحيةعدم  -  ءها     
  ١٥  ٣٤-٣٠  ................................................يانان والعنف اجلنساخلضوع  -  واو     
  ١٧  ٣٧-٣٥  .................................................. األطفال والشبابحقوق  -  زاي     
  ١٨  ٤٠-٣٨  ............................................... الكشف عن الفريوسفحص  -  حاء     
  ١٩  ٤٣-٤١  .................................جترمي نقل الفريوس وتعريض الغري لإلصابة به  -  طاء     

  ٢٠  ٤٦-٤٤  ..................................................................االستنتاجات  - ثالثاً  
  ٢١  ٦٠-٤٧  ...................................................................التوصيات  - رابعاً  

  ٢١  ٥٠-٤٨  .......للفريوس إعادة التوجيه االستراتيجي لإلجراءات العاملية والوطنية للتصدي  -  ألف     
  ٢٢  ٥٣-٥١  ...............................................................إهناء التجرمي  -  باء     
  ٢٣  ٥٥-٥٤  ..زيادة مشاركة األشخاص املعرضني لإلصابة بالفريوس واألشخاص املصابني به  -  جيم     
  ٢٤  ٥٧-٥٦  ................................................ء على التمييز اجلنساينالقضا  -  دال     
 ٢٥  ٦٠-٥٨  .....................................................متويل الربامج الوطنية  -  هاء     

  ٢٦  .......................................................................................................املرفق
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   مقدمة  - أوالً  
، إىل األمني العام أن يعـد دراسـة         ١٢/٢٧طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١

ة وبراجمها ووكاالهتا   حتليلية تستند إىل التعليقات الواردة من احلكومات، وأجهزة األمم املتحد         
املتخصصة، بشأن اخلطوات املتخذة من أجل تعزيز وتنفيذ الربامج الرامية إىل تناول حقـوق              

اإليدز، على النحو املـشار إليـه يف املبـادئ          /اإلنسان املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية     
، وإعالن االلتـزام    )١(اإليدز وحقوق اإلنسان  /التوجيهية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية     

، ) أدنـاه  ٣انظر الفقـرة     (٢٠٠١اإليدز الصادر يف عام     /بشأن فريوس نقص املناعة البشرية    
 وقرار ،)٢(٢٠٠٦اإليدز الصادر يف عام /واإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية

  . بذلك الطلبوهذه الدراسة مقدمة عمالً. ١٢/٢٧اجمللس 
 للمعلومات املتاحة من خالل استقصاء للدول        مواضيعياً ليالًوتتضمن هذه الدراسة حت     -٢

األعضاء وصناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات غري احلكوميـة،           
، شارك فيهـا  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول  ٢٥ومن خالل مشاورات أجريت يف جنيف يف        

نظمات غري احلكومية، ونظمتها مفوضية األمم ممثلو الدول األعضاء وهيئات األمم املتحدة وامل   
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بدعم من برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص             

  .)٣(اإليدز وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي/املناعة البشرية
دتـه  اإليـدز، الـذي اعتم    /ويشدد إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية         -٣

، على أن   ٢٦/٢-اجلمعية العامة باإلمجاع يف دورهتا االستثنائية السادسة والعشرين يف قرارها دإ          
إعمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع أمر جوهري للحد من التعرض لإلصـابة             

ويربز اإلعالن األمهية احملورية للتصدي للوصم وأشكال التمييز األخرى ضد          . اإليدز/بالفريوس
وأشار اإلعالن إىل أن النـساء      . اإليدز أو املعرضني لإلصابة هبما    /األشخاص املصابني بالفريوس  

معرضات لإلصابة بالفريوس أكثر من غريهن، فطلب من الدول األعضاء أن تلتزم بوضع وتنفيذ             
. استراتيجيات وطنية ترمي إىل تعزيز النهوض باملرأة وكفالة متتعها الكامل حبقـوق اإلنـسان             

اإليدز، الذي اعتمدته   /تزمت الدول، يف اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية         وال
، بتكثيف اجلهود من أجل سن أو تعزيز أو إنفاذ التشريعات           ٦٠/٢٦٢اجلمعية العامة يف قرارها     

واألنظمة وغريها من التدابري الكفيلة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املصابني بالفريوس             
وأفراد الفئات املعرضة لإلصابة به، وكفالة متتعهم الكامل جبميع حقوق اإلنـسان واحلريـات              

__________ 

 .١٩٩٧/٣٣نسان حقوق اإلجلنة قرار  )١(

 أثناء االجتماع الرفيع املستوى واالستعراض الـشامل  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢قرار اختذته اجلمعية العامة يف     )٢(
 .اإليدز/للتقدم احملرز يف حتقيق األهداف الواردة يف إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية

 .ملة للردود الواردةميكن الرجوع إىل األمانة لالطالع على النصوص الكا )٣(
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 مبشاركة كاملة وفعالة من املصابني بالفريوس والفئـات         كما تضمن اإلعالن التزاماً   . األساسية
  .املعرضة لإلصابة به يف إجراءات التصدي للفريوس

ق األمـم املتحـدة وبراجمهـا       إسهامات من الدول األعضاء وصنادي      - ثانياً  
  ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات غري احلكومية

حقوق اإلنسان يف االستراتيجيات الوطنية بـشأن فـريوس نقـص املناعـة               - ألف  
  اإليدز/البشرية

 مجيع احلكومات اجمليبة على االستقصاء الذي أجري هلذه الدراسة بأهنـا            أفادت تقريباً   -٤
 أو التزامـات تتعلـق      اإليدز أهدافاً /خططها الوطنية بشأن الفريوس   أدرجت يف استراتيجياهتا و   

وذكر معظم هذه احلكومات عدم التمييز بسبب اإلصابة بالفريوس باعتبـاره           . حبقوق اإلنسان 
كما ذُكرت محاية السرية فيمـا يتعلـق باإلصـابة          .  يف االستراتيجيات الوطنية    حمورياً عنصراً

وأفاد العديد من اجمليبني بأن     . ن أركان االستراتيجيات الوطنية    م  أساسياً بالفريوس بوصفها ركناً  
وأشار عدد منهم  . املساواة بني اجلنسني هدف مركزي يف اإلجراءات الوطنية للتصدي للفريوس         

اإليدز أو املتـأثرين هبمـا يف صـنع         /إىل االلتزامات الصرحية بزيادة إشراك املصابني بالفريوس      
ويف حـاالت كـثرية، اسـُتكملت       . والربامج املتعلقة بالفريوس  القرارات املتصلة بالسياسات    

األحكام املناهضة للتمييز املنصوص عليها يف االستراتيجية الوطنية بقانون وطين حمدد بشأن عدم             
وتـشبه هـذه النتـائج      ).  أدنـاه  ١٦-١٠انظر الفقرات   (التمييز بسبب اإلصابة بالفريوس     

 عن األهداف احملـددة يف دورة اجلمعيـة العامـة           ٢٠١٠االستنتاجات الواردة يف تقرير عام      
 يف  ٨٩اإليدز، وهو تقرير أبلغت فيه      / بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     ٢٠٠١االستثنائية لعام   

  . والتزامات تتعلق حبقوق اإلنساناملائة من احلكومات بأن استراتيجياهتا الوطنية تتضمن أهدافاً

  الوصم  - باء  
يع املناطق وكذلك هيئات األمم املتحدة واملنظمات غـري         أوردت احلكومات من مج     -٥

 أمام إجراءات التـصدي     احلكومية الوصم املتصل بالفريوس باعتباره أكثر التحديات شيوعاً       
سوء فهـم احلقـائق     ) أ: ( بعاملني مها   مستمراً وربط اجمليبون الوصم ربطاً   . الفعال للفريوس 

" الـسيئة "ربـط الفـريوس بالتـصرفات       ) ب(السريرية للفريوس، ال سيما طريقة انتقاله؛       
ففيما يتعلق بالعامل األول، ما زالـت هنـاك         . واألشخاص الذين يعترب سلوكهم ال أخالقياً     

تصورات خاطئة واسعة االنتشار بشأن الفريوس وانتقاله وتأثريه السريري، حىت يف البلـدان             
  عاماً ٣٠رور ما يقرب من     رغم م  اليت استثمرت يف برامج التوعية والتثقيف بشأن الفريوس،       

وأشارت عدة حكومات إىل أن الكثري من أرباب العمل مـا زالـوا             . على ظهور هذا الوباء   



A/HRC/16/69 

GE.10-17840 6 

يرون أن الفريوس جيعل املصابني به معديني بدرجة خطرية أو غري قادرين على العمـل، ممـا     
وذكـرت  . يؤدي إىل التعصب إزاءهم والتمييز يف حقهم واخلوف منهم يف مكان العمـل            

 كانوا ٢٠٠٦ يف املائة من السكان يف عام ٤٥لبحرين، على سبيل املثال، يف ردها أن حوايل     ا
يعتقدون أن الفريوس ميكن أن ينتقل باستخدام نفس املرحاض الذي يـستخدمه شـخص              

  .مصاب بالفريوس، أو مبجرد ملس هذا الشخص
املخـدرات  وأفاد العديد من اجمليبني بأن ربط األشخاص بني الفـريوس وتعـاطي               -٦

باحلقن، والعمل يف جمال اجلنس، واملثلية اجلنسية، وتعدد الشركاء اجلنسيني، يرسخ ما هـو              
وأوردت خمتلف احلكومـات أن     .  من وصم مقترن بأشكال السلوك املذكورة      متجذر أصالً 

، األمر الذي يعـزز  "مرض املثليني جنسياً"اجلمهور ما زال يعترب فريوس نقص املناعة البشرية         
ييز ضد الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، وهو متييز يشتد أكثر يف بعض البلدان               التم

وأشار برنامج األمم املتحدة املشترك إىل أن العاملني يف جمـال           . من جراء جترمي املثلية اجلنسية    
اجلنس والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال واألشخاص الذين يتعـاطون املخـدرات            

والحـظ بعـض    . وباء فتاك " عوامل لنقل "مون يف كثري من األحيان باعتبارهم       باحلقن يوص 
 عديـدة  اجمليبني أن العديد من األشخاص املعرضني خلطر اإلصابة بالفريوس يواجهون أشكاالً   

  . على سلوكهم وبالتايل ُيسجنون أو ُيحتجزون قبل احملاكمةأيضاًمن الوصم ألهنم ُيالحقون 
  من البلدان بأن براجمها الرامية إىل التصدي للوصم تؤثر تأثرياً          اًوأفاد عدد قليل نسبي     -٧

وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف رده إىل أن طاجيكستان قد أجـرت دراسـة      . كافياً
. وطنية ألشكال الوصم، وهي أول دراسة استقصائية من نوعها يف رابطة الـدول املـستقلة              

س ينتشر بشكل خاص يف أوسـاط مقـدمي اخلـدمات           واسُتنتج أن الوصم املتصل بالفريو    
 ٣ ٥٠٠وذكرت البوسنة واهلرسك يف ردها أن ما يزيد على          . الصحية والشرطة واملدرسني  

من العاملني يف جمال الصحة والكثري من ضباط الشرطة واألفراد العسكريني ورجال اإلطفاء             
ويف آخر جولة من جوالت     . م ملواجهة الوصم بسبب الفريوس يف أثناء عمله       قد تلقوا تدريباً  

 ٣انظر الفقـرة    (اإليدز  /تقدمي التقارير عن إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية         
 يف املائة من البلدان عن التخطيط لربامج مصممة للحد من الوصم املتصل             ٩٠، أبلغت   )أعاله

  .فيذ تلك الربامجبالفريوس، بيد أن أقل من نصف تلك البلدان قد خصص ميزانية لدعم تن

  التمييز  - جيم  
اإليدز / عن إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية        ٢٠١٠يفيد تقرير عام      -٨

من البلدان أبلغت بأن لديها قوانني حتظر التمييز املرتبط بالفريوس، على النحو             يف املائة    ٧٣بأن  
 ة مجهورية مولدوفا بأهنا سنت قانوناً     وأفادت حكوم . املبني يف الردود الوطنية على هذه الدراسة      

 ٢٠٠٧ من مراحل تطور الوبـاء، مث نقحتـه يف عـام             بشأن الفريوس يف مرحلة مبكرة نسبياً     
وذكر بعض البلـدان أن احلمايـة       . إلدراج أحكام حلماية حقوق اإلنسان على نطاق أوسع       
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ييز املرتبط بالفريوس، حىت    الواسعة النطاق من التمييز يف دساتريها أو قوانينها األخرى حتظر التم          
أما بلدان أخرى فقد نظرت يف وضع قوانني يف هذا اجملال بيد            . وإن مل يكن ذلك احلظر صرحياً     

يف اهلند   ٢٠٠٦وأفاد برنامج األمم املتحدة املشترك بأن مشروع قانون لعام          . أهنا مل تسنها بعد   
  .م من الدعم الكثيف من اجملتمع املدين ضد التمييز مل ُيعتمد بعد بالرغبشأن اإليدز يتضمن أحكاماً

ووصفت عدة ردود على االستقصاء آليات لضمان الوصول إىل العدالـة مبوجـب              -٩
قوانني مناهضة التمييز املرتبط بالفريوس؛ وأشارت الردود إىل عدم وجود اسـتثمار ُيـذكر              

بيد أن الربازيـل  . مبوجب هذه القوانني لكفالة معرفة الناس حبقوقهم والقدرة على املطالبة هبا   
تشكل حالة استثنائية إذ لديها عدة آليات تكميلية إلنفاذ القوانني وجرب الضرر تشمل املدعني              
العامني واحملامني العامني وجمالس الدفاع عن حقوق اإلنـسان وتعزيزهـا علـى مـستوى               

 مجهوريـة   وأشار برنامج األمم املتحدة املشترك إىل أن قانون مناهضة التمييـز يف           . البلديات
ويف الـسويد،   . مقدونيا اليوغوسالفية السابقة أنشأ جلنة مستقلة لإلشراف على التنفيذ واإلنفاذ         

 أحكام سبعة قوانني سابقة تتضمن حظر       ٢٠٠٩حيث مجع قانون جديد ملناهضة التمييز يف عام         
وأفـاد  . ثـال لإلشراف على االمت  " أمني للمظامل معين باملساواة   "التمييز املرتبط بالفريوس، ُعني     

، أنشأ  ٢٠٠٧برنامج األمم املتحدة املشترك بأن قانون مناهضة التمييز يف تشاد، الذي اعُتمد يف عام               
وخلـص  .  عن مراكز قانونية أو مراكز ملصادر املعلومات للمساعدة يف الشكاوى          آلية رقابية فضالً  

 يف املائـة    ٧١إليدز إىل أن    ا/ عن إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية        ٢٠١٠تقرير عام   
 يف املائة فقـط لـديها آليـات         ٥٦من البلدان لديها قوانني حتظر التمييز املرتبط بالفريوس، غري أن           

  .للتعامل مع االنتهاكات
ورغم احلماية القانونية من التمييز املرتبط بالفريوس، تفيد التقـارير بأنـه مـتفش                -١٠

فقد أكدت اليونيـسيف  .  بالوصم وثيقاًيرتبط ارتباطاًبأشكال عديدة يف خمتلف أحناء العامل و   
وجهات أخرى، على سبيل املثال، أن األطفال املصابني بالفريوس أو املنتمني إىل أسر يكون              

.  به يعانون يف كثري من األحيان من التمييز يف املدرسـة واجملتمـع             فيها أحد الوالدين مصاباً   
، وهي منظمة غري حكومية، يواجـه األشـخاص   )Asia Catalyst( ملؤسسة حمفز آسيا ووفقاً

املصابون بالفريوس، يف عدة بلدان آسيوية، عندما يشكلون منظمات، عراقيـل متييزيـة يف              
 عن األهداف الواردة يف     ٢٠١٠وأبرز تقرير عام    . تسجيلها باعتبارها منظمات غري حكومية    

 التمييز ضـد األشـخاص      اإليدز حاالت /إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية      
املصابني بالفريوس من خمتلف أحناء العامل، مبا يف ذلك رفض التوظيف واحلرمان من اخلدمات              

  .الصحية واالجتماعية والشتائم واإليذاء اجلسدي
وأبلغ عدة جميبني عن انتشار التمييز املرتبط بالفريوس يف عامل العمل، مبا يشمل نطاق     -١١

وأفادت رابطة احملامني الشباب يف النيجر، وهي منظمة غري         . ترقياتالتوظيف واحلرمان من ال   
حكومية، بأن أرباب العمل يقيلون األشخاص املصابني بـالفريوس أو خيفـضون رتبـهم،              

وذكر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن األشخاص املصابني . متذرعني يف ذلك بأسباب أخرى
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 قوات الشرطة أو شركات األمن اخلاصة، حـىت يف  بالفريوس يف كرواتيا ال ميكنهم العمل يف     
وأشارت بولندا إىل أن اجليش يستبعد األشخاص املصابني بالفريوس، رغم          . الوظائف اإلدارية 

وأبـرزت  .  عن احملكمة كان قد ألغى قاعدة مماثلة خبصوص قوات الـشرطة            صادراً أن قراراً 
ي األول املتعلق بالعمل وفـريوس نقـص        منظمة العمل الدولية حقيقة مفادها أن املعيار العامل       

، يـشكل   ٢٠١٠يونيه  /املناعة البشرية واإليدز، الذي اعتمده مؤمتر العمل الدويل يف حزيران         
وَدعت التوصية اجلديـدة    . خطوة هامة يف التصدي للتمييز املرتبط بالفريوس يف عامل العمل         
ييز املرتبط بالفريوس جلميـع     بشأن اإليدز البلدان وأرباب العمل إىل ضمان احلماية من التم         

العمال يف كل أنواع العمل وحاالته، وكذلك يف مجيع مراحل العمل، مبا يشمل التوظيـف               
  .٢٠١٠وبدأت منظمة العمل الدولية مرحلة تنفيذ التوصية يف عام . واالستبقاء والترقية

املـرتبط  وردد كثري من اجمليبني مالحظات تتعلق بالوصم، وأشاروا إىل أن التمييـز               -١٢
 يف جمال اجلنس    بالفريوس له صلة عضوية بالتمييز على أساس وضع الشخص باعتباره عامالً          

  سابقاً  أو سجيناً   هلويته اجلنسية أو سجيناً     مغايراً  ميارس اجلنس مع الرجال أو شخصاً      أو رجالً 
وأكد التحالف الدويل ملكافحة فريوس نقـص       .  يتعاطى املخدرات غري املشروعة    أو شخصاً 

اإليدز، وهو منظمة غري حكومية يوجد مقرها يف اململكة املتحدة لربيطانيـا            /ملناعة البشرية ا
 ما يعانون من التمييـز الـشنيع        العظمى وآيرلندا الشمالية، أن مغايري اهلوية اجلنسية كثرياً       

 ووفقـاً .  من جراء التمييز املـرتبط بـالفريوس       واإليذاء والعنف، وتزداد هذه املعاناة أحياناً     
 شخص مغاير للهوية اجلنسية يف خمتلف أحناء العامل يف عـامي            ٢٠٠للتحالف، قُتل أكثر من     

وأبلغت اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة     .  ألسباب ترتبط هبويتهم اجلنسية    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨
 املـؤرخ   ٦٦/١٠آلسيا واحمليط اهلادئ بأن البلدان األعضاء فيها قد اعترفـت، يف القـرار              

أن االستجابة اإلقليمية الفعالة جيب أن تتصدى للتمييز املرتبط بالفريوس          ، ب ٢٠١٠مايو  /أيار
  .والتمييز املرتبط بالعمل يف جمال اجلنس وبتعاطي املخدرات وامليل اجلنسي

وشدد عدد من اجمليبني من الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية على ما يـرتبط     -١٣
 مـن أشـكال     اإلقامة فيه معتربين ذلك شكالً    بالفريوس من قيود على الدخول إىل بلد أو         

 على السفر   وأفادت حكومة مجهورية مولدوفا بأهنا تستعرض القيود املفروضة حالياً        . التمييز
واهلجرة، وتشمل طرد األجانب املصابني بالفريوس، يف بعض احلاالت، وذلك هبدف تعويض            

رنامج األمم املتحدة املـشترك     ويف مشاورات جنيف، أقر ب    . تلك األحكام بنظام أكثر تساحماً    
، مثلما هو احلال يف     ٢٠١٠بأن بعض القيود على السفر املرتبطة بالفريوس قد ُرفعت يف عام            

الصني والواليات املتحدة األمريكية، كما أن بلدان أخرى مثل أوكرانيا ومجهورية كوريـا             
  .وس من أجل رفع القيود املفروضة على السفر واملرتبطة بالفريتعمل حالياً

وأشار عدد قليل من الردود على االستقصاء إىل إحراز تقدم يف ضـمان وصـول                 -١٤
وأفاد بعض البلدان بأهنـا     . األشخاص الذين يعانون من التمييز املرتبط بالفريوس إىل العدالة        

 أو بتكلفة منخفضة، بيد أن املؤسسات اليت تقدم تلك          تقدم خدمات املساعدة القانونية جماناً    
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وتشكل الربازيل استثناء يف هذا الصدد، إذ أشـارت        .  توجه عملها حنو الفريوس    اخلدمات ال 
 منظمة تقدم املساعدة القانونية لألشخاص املصابني       ٤٠إىل أن احلكومة تدعم ما ال يقل عن         

، وهي منظمة   Aidsnetوأوصى كل من مؤسسة     . بالفريوس واألشخاص املعرضني لإلصابة به    
املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان بأن تضطلع اللجـان الوطنيـة         غري حكومية من الدامنرك، و    

حلقوق اإلنسان بدور نشط يف كفالة صياغة قوانني مكافحة التمييز املرتبط بالفريوس صياغة             
  .جيدة وإنفاذها بفعالية

  مشاركة الفئات املعرضة لإلصابة  - دال  
ئات املعرضة خلطر اإلصـابة  تشري املعلومات املتاحة هلذه الدراسة إىل أن مشاركة الف     -١٥

 وال سيما العاملني يف جمال اجلنس، والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال،             -بالفريوس  
 مشاركة فعالة يعوقها يف أماكن كثرية الوصم املترسـخ         -ومتعاطي املخدرات غري املشروعة     

 وضع يؤهلـها    وهذا هو احلال رغم أن هذه الفئات هي يف        . واالستبعاد االجتماعي والتجرمي  
وشدد اجمليبون ومقدمو العـروض علـى أن   . أكثر من غريها لتصميم برامج تكون مفيدة هلا     

العقوبات اجلنائية املفروضة على العمل يف جمال اجلنس، وتعاطي املخدرات، واملثلية اجلنسية،            
وليست لـدى  . تعوق املشاركة النشطة يف خدمات مكافحة الفريوس وتعوق االستفادة منها       

ألشخاص اجملرَّمني خماوف مربرة فحسب من العمليات اليت ميكن أن تقرهنم بـسلوك غـري               ا
 يف كثري من األحيان االنضمام إىل املنظمات غري احلكوميـة           أيضاًقانوين، بل ليس بإمكاهنم     

وحىت عنـدما يتـسىن هلـم    .  مثل املنظمات اليت ُتدعى للمشاورات احلكومية املسجلة رمسياً 
من غري املرجح أن تكون لديها املوارد واخلربات الالزمـة للمـشاركة            تشكيل منظمات، ف  

وكمـا ذكـرت حكومـة      . بفعالية يف ختطيط األنشطة واختاذ القرارات املتعلقة بالفريوس       
موريشيوس، فكون األشخاص املعرضني لإلصابة بالفريوس قد ُسـجنوا أو ُحبـسوا قبـل              

 ق عديدة، جيعلهم دون غريهم عرضة أيضاً      احملاكمة، وهو ما يواجهونه بشكل متواتر يف مناط       
  .ملزيد من الوصم واالستبعاد

 بشأن املؤشر املركب للسياسات الوطنيـة، الـواردة يف          ٢٠١٠وُتظهر بيانات عام      -١٦
اإليدز، أن احلواجز   / عن إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية        ٢٠١٠تقرير عام   

  .صابة مشاركة فعالة ما زالت قائمةاليت تعوق مشاركة الفئات املعرضة لإل
وأبلغت بلدان قليلة عن إحراز بعض النجاح يف دمج الفئات الرئيـسية املتـأثرة يف                 -١٧

وحتظى الفئات املعرضة لإلصابة بتمثيل دائـم يف        . عمليات صنع القرارات املتعلقة بالفريوس    
، وتفيد التقارير بـأن     ك، مثالً اجمللسني الوطنيني املعنيني باإليدز يف مجهورية مولدوفا واملكسي       

وعـرض  . هذه الفئات تشارك بنشاط يف وضع االستراتيجية الوطنية ملكافحة اإليدز يف غيانا           
ممثل لبنان يف مشاورات جنيف اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا بلده من أجـل التغلـب علـى                 

  .صابةفيما يتعلق بالفئات املعرضة لإل" التصورات اخلاطئة واحملرمات والتمييز"
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وأفاد اجمليبون من هيئات األمم املتحدة وحكومات بلدان عدة مبا فيها بلغاريا وبليز               -١٨
وتشاد وكرواتيا بأن اآلليات القطرية لتنسيق األنشطة املتصلة بالصندوق العـاملي ملكافحـة             
اإليدز والسل واملالريا وأفرقة األمم املتحدة املواضـيعية املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـة        

غري أن حكومـة    . اإليدز قد سهلت مشاركة الفئات املتأثرة الرئيسية مشاركة نشطة        /لبشريةا
بليز أشارت إىل أن مشاركة األشخاص املهمشني يف آليات التنسيق القطريـة تكتـسي يف               

 ألن هذه الفئات ال تؤخذ على حممل اجلد أو ألهنا ليست قـادرة علـى                 رمزياً الغالب طابعاً 
تعزيز "وتعتمد عدة بلدان على املنح اليت يقدمها الصندوق العاملي من أجل            . املشاركة بفعالية 
وتعتـرب  . لبناء قدرات املنظمات املعنية بالفئات املعرضة لإلصابة بالفريوس       " اجملتمعات احمللية 

حكومة الربازيل االستثمار يف احلركات االجتماعية ومشاركتها عاملني أساسيني يف إجراءات           
 وأفادت املكسيك يف تقريرها بـأن مركزهـا الـوطين للوقايـة مـن               .التصدي للفريوس 

 للمنظمات غري احلكومية اليت متثـل الفئـات          مالياً اإليدز ومكافحتهما يقدم دعماً   /الفريوس
  .ومع ذلك ال تزال هناك حتديات عميقة فيما يتعلق بالفئات املتأثرة الرئيسية. املعرضة لإلصابة

  نس مع الرجالالرجال الذين ميارسون اجل  -١  
اإليدز األثر التهميـشي    /أكد التحالف الدويل ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية         -١٩

وأفاد برنامج األمم املتحدة    .  بلداً ٨٦الناتج عن القوانني اليت جترم املثلية اجلنسية يف أكثر من           
ييز والعنف ضـد    ، بأن إجراء التصدي للفريوس يف كثري من البلدان يعوقه التم          اإلمنائي، مثالً 

الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال دون أن تصدر إدانة علنية لذلك التمييـز وذلـك                
وأشار برنامج األمم املتحدة املشترك إىل أن اإلجـراءات      . العنف ودون أن ُيالحق مرتكبومها    

 صدر الوطنية للتصدي لإليدز يف اهلند حظيت مبساعدة كبرية بفضل قرار احملكمة البارز الذي         
      وألغى قانون العهد الفيكتوري بشأن اللواط، غري أن الربنامج أضـاف أنـه             ٢٠٠٩يف عام   

ما زال هناك الكثري مما ينبغي عمله لضمان عيش الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجـال                
 ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية يف عامل خال مـن            واملثليات واملثليني جنسياً  

ويفيد برنامج األمم املتحدة املشترك بأن القانون اجلنائي املتعلق باملمارسات اجلنسية           . تمييزال
 من مصادر الوصم والتمييز إزاء الرجال الذين ميارسون اجلنس مـع            املثلية، باعتباره مصدراً  

وذكـرت  . الرجال، يدفع هؤالء إىل التخفي وحيرمهم من اخلـدمات املتعلقـة بـالفريوس            
منجزاهتا بوصفها أحد البلدان األفريقية القليلة اليت حظرت، مبوجب القـانون،           موريشيوس  

ويف مشاورات جنيف، وصف ممثل املنظمة الربازيلية للدفاع        . التمييز على أساس امليل اجلنسي    
 ومزدوجي امليول اجلنسية ومغـايري اهلويـة اجلنـسية          عن حقوق املثليات واملثليني جنسياً    

)AGBLT/Grupo Dignidade ( كفاح املنظمة الذي دام ثالث سنوات من أجل احلصول على
صفة مراقب لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي، باعتبار ذلك خطوة للمـشاركة النـشطة يف              

 يف حتقيق ذلك اإلجناز لدعم قدمته حكومة الربازيـل      ويرجع الفضل نسبياً  . عمليات األمم املتحدة  
  بلـداً  ٦٠سا يف مشاورات جنيف إىل أن تأييد أكثر مـن           وأشار ممثل فرن  . على أعلى املستويات  
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 تدين فيه التمييز على أساس امليـل اجلنـسي          ٢٠٠٨لبيان صدر عن اجلمعية العامة يف عام        
واهلوية اجلنسية وما يتصل بذلك من إيذاء، يبني أن باإلمكان إحراز تقدم بشأن قضايا صعبة               

  .من الناحية السياسية

  تعاطي املخدرات  -٢  
الحظ عدد من املنظمات غري احلكومية وهيئات األمم املتحـدة أن عـدم وجـود             -٢٠

 أمام مـشاركة    منظمات معترف هبا، يف عدة بلدان، معنية مبتعاطي املخدرات، يشكل عائقاً          
 يف إجراءات التصدي    وأفاد عدد من البلدان بأن متعاطي املخدرات يشاركون أساساً        . هؤالء

كعاملني يف جمال التوعية، وليس لديهم صوت مـسموع يف          للفريوس كمعلمني ألقراهنم أو     
 للشبكة القانونية الكندية لشؤون فريوس نقـص املناعـة          ووفقاً. تصميم الربامج والسياسات  

اإليدز، وهي منظمة غري حكومية مقرها يف تورونتو، توجد يف كندا شبكات كثرية             /البشرية
نيت من صياغة السياسة الوطنيـة بـشأن        ملتعاطي املخدرات، غري أن هذه املنظمات قد اسُتث       

من أركان هذه السياسة وهو خفض      " ركن"مما أدى إىل استبعاد     ،  ٢٠٠٧املخدرات يف عام    
وأشارت الردود الواردة من عدة بلدان إىل أن إصالح القـوانني القمعيـة املتعلقـة               . الضرر

 يف سياسـات    باملخدرات أمر ال بد منه لتمكني متعاطي املخدرات من املـشاركة بنـشاط            
وأفـاد  . وبرامج الصحة، رغم أن من الصعب حشد الدعم السياسي إلصالح من هذا القبيل            

ممثل لبنان يف مشاورات جنيف بأن إهناء جترمي فئات معينة من اجلرائم املرتبطة باملخدرات يف               
 وأشـار املـدير  .  تقدمي اخلدمات املتعلقة بالفريوس ملتعاطي املخـدرات       البلد قد سهل كثرياً   

التنفيذي للرابطة الدولية للحد من األضرار، وهي منظمة غري حكومية مقرهـا يف اململكـة               
املصدق عليها على نطـاق واسـع       ) ١٩٦١(املتحدة، إىل أن االتفاقية الوحيدة للمخدرات       

، وهي عبارة تنحو إىل التشجيع على تبشيع صـورة          "آفة وبيلة "تصف إدمان املخدرات بأنه     
وناشد ممثل الرابطة يف مشاورات جنيف، يف مجلة ما فعلـه،           . وإقصائهماملرهتنني للمخدرات   

الدول األعضاء وهيئات األمم املتحدة أن تقر بأن القوانني الوطنية والدولية املتعلقة باملخدرات 
وفيما يتعلق  .  دون إحالة إىل معايري حقوق اإلنسان، وأن ُتعاجل هذا األمر          قد ُوضعت أساساً  
شروعة، والعمل يف جمال اجلنس، واملمارسات اجلنسية املثلية الـيت تعتـرب            باملخدرات غري امل  

جرمية، هناك حاجة ملحة لقيادة تغيري األطر القانونية اليت مسحت بانتشار حاالت االعتقـال              
  .واالحتجاز التعسفيني، وعدم مراعاة األصول القانونية، وعدم الوصول إىل العدالة

  العمل يف جمال اجلنس  -٣  
اإليدز / عن إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية        ٢٠١٠فيد تقرير عام    ي  -٢١

 بلد قوانني جنائية ملكافحة العمل يف جمال اجلنس أو األنشطة املرتبطة       ١٠٠بأن لدى أكثر من     
 ما ختول هذه القوانني الشرطة صالحيات واسعة العتقال العاملني يف جمال            وكثرياً. هبذا العمل 
اللجنـة  وكمـا أوردت    .  إىل انتهاك حقـوقهم    حتجازهم، إىل درجة تصل أحياناً    اجلنس وا 
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  شديداً االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، يتعرض العاملون يف جمال اجلنس تعرضاً          
النتهاك حقوق اإلنسان وللتهميش حىت يف األماكن اليت يكون فيها العمل يف جمال اجلـنس               

، )Paulo Longo Research Initiative(ممثلة مبادرة البحث باولو لونغو وشددت .  مشروعاًأمراً
 ما ُيعتقلون وحيتجزون بـسبب      يف مشاورات جنيف، على أن العاملني يف جمال اجلنس كثرياً         

كما أشارت إىل أن العـاملني يف جمـال         . خمالفات غري جنائية تتعلق مثال بالتسكع والتشرد      
حتت شعار مكافحة االجتار بالبشر، وذلك بطرق تعـسفية،         " أُنقذوا"اجلنس يف بلدان عديدة     

وأشار عدد . حىت عندما مل يكونوا ضحية االجتار ومل يسعوا إىل مغادرة العمل يف جمال اجلنس      
 من اجمليبني إىل حتقيق جناح يف ضمان مشاركة العاملني يف جمال اجلنس مـشاركة               قليل نسبياً 

 Best Practices للمنظمة غـري احلكوميـة   ووفقاً. وسنشطة يف صنع القرارات املتعلقة بالفري

Policy Project اليت يوجد مقرها يف الواليات املتحدة، مل ُتدع أي منظمة معنية بالعاملني يف 
 بشأن الفريوس، والـيت مل      ٢٠١٠جمال اجلنس للمشاركة يف وضع االستراتيجية الوطنية لعام         

ساءة املعاملة وسائر انتهاكات حقوق اإلنـسان  تذكر هؤالء رغم وجود أدلة دامغة على أن إ  
. على يد الشرطة تقوض قدرة العاملني يف جمال اجلنس على محاية أنفسهم مـن الفـريوس               

وأُجريت يف الربازيل، بصورة استثنائية، مشاورات وطنية بشأن العمل يف جمال اجلنس وبشأن             
زيز شبكة وطنية معنيـة     ، كما أن احلكومة قدمت الدعم لتع      ٢٠٠٨حقوق اإلنسان يف عام     
  .بالعمل يف جمال اجلنس

  املهاجرون والالجئون  -٤  
ذكرت املنظمة الدولية للهجرة أن املهاجرين هم رمبا أقل فئة تـستطيع املـشاركة                -٢٢

         وحىت عنـدما ُيـدعون للمـشاركة، فكـثرياً        . بنشاط يف صنع القرارات املتعلقة بالفريوس     
وأشارت مفوضية األمم املتحدة لـشؤون      . الترحيل أو االعتقال   من   ما خيتارون التكتم خوفاً   

 مفاده أن الفريوس واسع االنتشار بني الالجئني أو          سائداً  خاطئاً الالجئني إىل أن هناك اعتقاداً    
 يف املائة  ٥٢ن  إ للمفوضية، فقد أُحرز بعض التقدم إذ        ووفقاً. الفريوس إىل البلد  " جيلبون"أهنم  

 يف املائـة    ٤٣ أدرجت الالجئني يف خططها الوطنية املتعلقة بالفريوس، و        من البلدان األفريقية  
وتقدم لبنـان اخلـدمات املتعلقـة       . من البلدان األفريقية أدرجت املشردين يف تلك اخلطط       

ومع ذلك، ما زالت هنـاك حتـديات        . بالفريوس إىل الالجئني الفلسطينيني داخل حدودها     
 على سبيل املثال، كثري من املصابني بـالفريوس هـم           ويف إسبانيا والسويد وفنلندا،   . كثرية

مهاجرون من بلدان ينتشر فيها الوباء على نطاق واسع؛ وشددت ردود هذه احلكومات على            
وُيتوقع أن تصدر السويد    .  يواجه السياسة العامة   االستقصاء على هذه احلقيقة باعتبارها حتدياً     

وأشارت حكومة  . الصحية للمهاجرين  سياسة وطنية جديدة بشأن اخلدمات       ٢٠١١يف عام   
   كوستاريكا إىل صعوبة تقدمي اخلدمات املتعلقة بالفريوس للمهاجرين غري الـشرعيني الـذين             

  .ال ميكنهم، حبكم وضعهم، االستفادة من التأمني الصحي
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٥  
امج املتعلقـة   ذكر عدد قليل من اجمليبني األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم يف الرب            -٢٣

   مفاده أن األشخاص ذوي اإلعاقـة        خاطئاً وأشارت الربازيل إىل أن هناك اعتقاداً     . بالفريوس
وأثنـاء  . ال ميارسون اجلنس، ومن مث ميكن جتاهلهم يف صنع القرارات املتعلقـة بـالفريوس             

          مشاورات جنيف، الحظ ممثل حلكومة جنـوب أفريقيـا أن األشـخاص ذوي اإلعاقـة               
 مـن   أيضاًال ُيستبعدون من عمليات صنع القرارات املتعلقة بالفريوس فحسب، بل ُيستثنون            

وُتعقد االجتماعات واملشاورات يف أمـاكن يتعـذر علـى          . املعلومات األساسية املتعلقة به   
وُتتاح املعلومات املتعلقة بالفريوس يف أشكال ال ميكن . األشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها  

أما النساء واألطفال الذين يعانون من عجز       . ز السمعي والبصري االطالع عليها    لذوي العج 
مسعي أو بصري وغريمها من حاالت اإلعاقة، فهم معرضون بدرجة عالية للعنف اجلـسدي              

  .واجلنسي، غري أن معاجلة هذه املخاطر ليست من األولويات الربناجمية

  عدم احلصول على اخلدمات الصحية  - هاء  
 العديد من البلدان اليت قدمت معلومات هلذه الدراسة اتساع نطاق خـدمات             ذكر  -٢٤

الرعاية املتعلقة بالفريوس، وال سيما احلصول على العالج املضاد للفريوسـات العكوسـة،             
ومـع  . باعتبار ذلك أهم إجناز يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار إجراءات التصدي للفريوس            

وض يف املشاورات إىل إحجام كثري من املصابني بـالفريوس  ذلك، أشار اجمليبون ومقدمو العر 
واألشخاص املعرضني لإلصابة به عن التماس ما حيتاجون إليه من خدمات صحية، مبا فيهـا               

. خدمات الوقاية والعالج من الفريوس، بسبب الوصم والتمييز واخلوف من املالحقة اجلنائية           
 يف لعاملني يف جمال الصحة على أن يكونوا طرفاً وذكر عدة جميبني احلاجة امللحة إىل مساعدة ا       

 يف   من أن يكونـوا طرفـاً      احلل ملواجهة الوصم املتصل بالفريوس يف اخلدمات الصحية بدالً        
وأبلغ برنامج األمم املتحدة املشترك عن كثرة انتشار الوصم إزاء املصابني بالفريوس            . املشكلة

 اهلند وعدم وجود آليات لتعويضهم على       وسوء معاملتهم يف إطار خدمات الصحة العامة يف       
، أصدرت احملكمة العليا يف اهلند توجيهات مؤقتة لضمان         ٢٠٠٨ويف عام   . هذه االنتهاكات 

بيـد أن سـبل االنتـصاف       . حصول املصابني بالفريوس على الرعاية يف املستشفيات العامة       
حكومـة املكـسيك    وأكدت  . القضائية من هذا القبيل نادرة على ما يبدو يف أماكن أخرى          

احلاجة إىل التصدي، يف أوساط مقدمي اخلدمات الصحية، ألوجه التحيز املرتبط بـالفريوس             
  .ولرهاب املثليني جنسياً

وأبلغ عدة جميبني بأن املصابني بالفريوس والعاملني يف جمـال اجلـنس ومتعـاطي                -٢٥
تثنون يف كـثري مـن   املخدرات غري املشروعة والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال ُيس      

األحيان من اخلدمات الصحية بسبب عجزهم عن احلصول على تأمني صحي أو خوفهم من              
ويف بعض احلاالت، ميكـن     . تعرضهم لسوء املعاملة على يد مقدمي خدمات الرعاية الصحية        
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أن يستفيد املصابون بالفريوس من العالج املضاد للفريوسات العكوسة بفضل متويـل مـن              
حنة، غري أهنم قد يعجزون عن احلصول على رعاية ميسورة التكلفة للعالج مـن              اجلهات املا 

وأشار برنامج األغذية العاملي إىل أن املساعدة الغذائية        . األمخاج الناهزة وغريها من املشاكل    
 من الرعاية الشاملة من الفريوس، رغم أهنا ينبغي أن تكـون             ما تكون جزءاً   والتغذوية نادراً 

  .كذلك
ناء مشاورات جنيف، أفاد مدير الرابطة الدولية للحد من األضرار بأن نـصف             وأث  -٢٦
حملتاجني إىل الوصول إىل برامج احملاقن املعقمة، يف أوساط متعاطي املخدرات يف مجيع أحنـاء       ا

العامل، ال يستفيدون من تلك احملاقن، وال يتجاوز عدد احلاصلني على العالج اإلبدايل لشبائه              
 ويف معرض االقتباس من تقرير صدر عـن الرابطـة يف   . األفيون أقل من نصف احملتاجني إليه   

، أشار مدير الرابطة إىل أن الدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنة الدولية هلذه التدابري              ٢٠١٠م  عا
 دوالر لكل شخص يتعاطى     ٠,٠٣يف البلدان املتوسطة الدخل والبلدان املنخفضة الدخل يبلغ         

وذكر برنامج األمم املتحدة املشترك يف تقريره أن من بني احلواجز الـيت             . املخدرات باحلقن 
 دون توسيع نطاق اخلدمات الوضع القانوين الغامض الذي مييز استبدال احملاقن والعالج             حتول

 فيمـا   وأفاد ممثل لبنان يف مشاورات جنيف بأن املضي قدماً        . املذكور أعاله يف بعض البلدان    
يتعلق بالعالج اإلبدايل لشبائه األفيون، وهو عالج تشتد احلاجة إليه، يتطلب إصدار مرسوم             

وحىت عندما يتسىن إزالة بعـض احلـواجز        .  قانونية واضحة  طي هذا العالج أسساً   وزاري يع 
اهليكلية، كما هو احلال يف لبنان، يظل هناك حتد يتمثل يف تعبئة املـوارد الالزمـة لتقـدمي                  

  .اخلدمات على نطاق يفي بالطلب
االرهتـان  وشدد عدد من اجمليبني على عدم إمكانية تلقي معاملة إنسانية فيما يتعلق ب              -٢٧

وأبرز ممثلو اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ومؤسسة حمفز          . للمخدرات
آسيا ومنظمات غري حكومية، يف مشاورات جنيف، ما يتعلق حبقوق اإلنسان من شـواغل              
ترتبط مبراكز االحتجاز اإلجباري املتعلقة باملخدرات يف عدة بلدان آسيوية، حيث خيـضع              

أو االرهتان هلا للعمل القـسري وغـريه مـن          /املشتبه يف تعاطيهم للمخدرات و    األشخاص  
وأشارت اللجنة إىل أن األطفال دون      . انتهاكات حقوق اإلنسان بدعوى إخضاعهم للعالج     

 يف هذه املراكز اليت ميكن أن تتمتع باحلماية السياسية بفـضل             ُيحبسون أحياناً   عاماً ١٨سن  
وأفادت مؤسسة حمفـز آسـيا، يف       .  عن هذه اليد العاملة الرخيصة     األمهية االقتصادية الناجتة  

 يف تلك املراكز ملدة تصل      تقريرها، بأن األشخاص يف أحد البلدان اآلسيوية ُيحتجزون أحياناً        
إىل ست سنوات دون أن تتاح هلم سبل االنتصاف أو ُتراعى يف حقهم األصـول القانونيـة                 

 غري متناسب    باعتباره مشكلة تؤثر تأثرياً    Cد الفريوسي    إىل التهاب الكب   أيضاًوأشري  . الواجبة
وأفاد برنامج . على متعاطي املخدرات وال ميكنهم يف أغلب األحيان احلصول على العالج منه

األمم املتحدة املشترك بعدم وجود معلومات واضحة، يف بلدان كثرية، عما إذا كانت التغطية              
وأكـد  . Cلعالج من التهاب الكبد الفريوسـي       األساسية يف خدمات الصحة العامة تشمل ا      

مدير الرابطة الدولية للحد من األضرار على أن العالج اإلبدايل لشبائه األفيون وعـالج األمل               
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 غري منطقية مفروضـة علـى اسـتخدام املـواد      قيوداًبشبائه األفيون القانونية يواجهان معاً 
 من األشخاص احملتاجني إىل وصفات طبيـة         يف املائة تقريباً   ٨٠األفيونية؛ ومن مث يتعذر على      

  .بشبائه األفيون لعالج األمل أن حيصلوا عليها
وأثىن عدد من اجمليبني من هيئات األمم املتحدة والدول األعضاء علـى الـصندوق                -٢٨

العاملي ملا يقدمه من دعم لتحسني اخلدمات مثل استبدال احملاقن وتوفري العالج اإلبدايل لشبائه         
وأُعرب عن قلق مفاده أن تراجع دعم املاحنني للصندوق العـاملي         . تعاطي املخدرات األفيون مل 

 ملعيار مستوى الدخل املعتمد لدى الصندوق       ووفقاً.  على هذه الربامج   ميكن أن يشكل خطراً   
 بعض البلدان اليت كانت تستفيد من هذا الدعم أهليتها للحصول على            أيضاًالعاملي، قد تفقد    
  .ستقبلاملساعدة يف امل

وشدد عدد من اجمليبني على التحدي املتمثل يف تقدمي خدمات كافية واحلفاظ عليها               -٢٩
فيما يتعلق بالفريوس يف السجون ومراكز االحتجاز السابق للمحاكمة، على الرغم من اخلطر             

وأقر بعض اجمليبني بأن عدم احلصول      . الوبائي الذي يشكله انتقال الفريوس يف هذه األوساط       
. لرفاالت يف السجون يشكل ثغرة كبرية يف اإلجراءات الوطنية للتـصدي للفـريوس            على ا 

والحظ البعض أن تعاطي املخدرات باحلقن حيدث يف السجون وأن عدم احلـصول علـى               
معدات احلقن املعقمة يقوض إجراءات الوقاية من الفريوس، ال سيما يف املناطق الكثرية حيث              

وأشري إىل حتقيـق بعـض      . غلبية الساحقة من السجناء   يشكل متعاطو املخدرات باحلقن األ    
 على  ففي بولندا، ميكن جلميع األشخاص احملتجزين يف السجون العامة احلصول جماناً          . النجاح

ويف اهلند، أمرت احملكمة العليا يف بومباي بتوسيع نطاق         . العالج املضاد للفريوسات العكوسة   
  .، مبا يف ذلك الفحص واملشورةاخلدمات املتعلقة بالفريوس ليشمل السجناء

  اخلضوع والعنف اجلنسانيان  - واو  
 وعدد من مقدمي العروض الضوء، يف مشاورات جنيـف،    سلط مجيع اجمليبني تقريباً     -٣٠

 وتعرضها للعنف باعتبارمها شاغلني مستمرين       واقتصادياً  واجتماعياً على خضوع املرأة قانونياً   
وس، دون أن يورد معظمهم، يف كثري مـن األحيـان،           يف اإلجراءات الوطنية للتصدي للفري    

                       مجعية الشابات املسيحية   وأكدت ممثلة   . تفاصيل عن الربامج الكفيلة مبعاجلة هاتني املشكلتني      
 أن عدم املساواة بني اجلنسني وانتهاك حقوق النساء ُيعترف هبما على نطـاق واسـع           العاملية

 أن امليزانيات الرباجمية على الصعيدين الـوطين        باعتبارمها عاملني النتقال وباء الفريوس، غري     
 ٢٠١٠وخلص تقرير عـام     . والدويل ال تعكس احلاجة امللحة إىل التصدي هلذه االنتهاكات        

 يف املائة فقـط مـن   ٤٦اإليدز إىل أن   /عن إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية       
  . بالفريوس اليت تستفيد منها املرأةالبلدان لديها ميزانية حمددة خمصصة للربامج املتعلقة

. وأبلغ اجمليبون من مجيع املناطق عن انتشار مشكلة العنف اجلنـساين ورسـوخها              -٣١
والحظ عدد منهم أن قوانني مكافحة مجيع أشكال العنف اجلنساين، مبا يشمل العنف املرتيل              



A/HRC/16/69 

GE.10-17840 16 

وأوضـحت  .  سـيئاً  واالغتصاب الزوجي، هي قوانني ضعيفة أو منعدمة أو تنفـذ تنفيـذاً           
اليونيسيف يف تقريرها أن كل فتاة من أصل أربع فتيات يف أحناء متفرقة من أفريقيا أفادت بأن 

ويف مناطق عديدة من أفريقيا، يتجاوز معـدل انتـشار          . جتربتها اجلنسية األوىل كانت قسراً    
ـ    .  مرات ٤,٥الفريوس بني الفتيات معدل انتشاره بني الفتيان         غر وعندما تكون الفتيات أص

بكثري من شركائهن اجلنسيني أو أزواجهن، تبلغ عالقات القوة بني اجلنسني درجة ال ميكـن               
وأكـدت  . فيها للمرأة أن ترفض ممارسة اجلنس أو تطلب من الشريك اسـتخدام الرفـال             

 أنه إذا كان من الصعب حشد الدعم لربامج مكافحة العنف ضد املرأة، فمن              أيضاًاليونيسيف  
نف ضد الفتيات بسبب احلواجز الثقافية اليت حتول دون احلديث أمـام            األصعب التصدي للع  

  .املإل عن املسائل املتعلقة مبمارسة اجلنس مع الفتيات
فقد . وأبرز عدة جميبني االعتداءات الشنيعة اليت تتعرض هلا النساء املصابات بالفريوس  -٣٢

مصابات بـالفريوس   ذكر ممثلو منظمات غري حكومية، يف مشاورات جنيف، حاالت نساء           
ُعقّمن دون موافقتهن أو أُرغمن على اإلجهاض، مبا يف ذلك حاالت عديدة مـن التعقـيم                

وأفادت رابطة احملامني الشباب يف النيجـر يف        . القسري هي اآلن موضع التقاضي يف ناميبيا      
تقريرها بانتشار سوء معاملة النساء املصابات بالفريوس على يد أزواجهـن أو شـركائهن              

  .نسينياجل
ورددت منظمة العمل العاملي بشأن الترمل ومنظمة أرامل من أجل السالم من خالل               -٣٣

التنمية املالحظة املتكررة اليت مفادها أن الزواج هو أهم عامل من عوامل خطـر اإلصـابة                
وذكر عدة جميبني عدم كفاية احلماية القانونية حلقوق املرأة   . بالفريوس يف العديد من األوساط    

وشدد رد منظمة محلة أنقذوا طفولتنا التابعة للسيدة األوىل يف نيجرييـا            . امللكية واإلرث يف  
على عدم توفري احلماية الكاملة حلقوق املرأة يف امللكية وحقوق الزوجية يف القانون التشريعي              

 وكذلك علـى املخـاطر      - وهي كلها قوانني هامة يف نيجرييا        -والقانون العريف والشريعة    
والتطهري اجلنسي  ) زواج األرملة من شقيق زوجها املتوىف     (ة يف ممارسات وراثة األرملة      الكامن
  .كما أشري إىل عدم حصول األرامل على خدمات الصحة اإلجنابية. لألرامل

 من الردود على االستقصاء الذي وجه هذه الدراسة إجنازات          وتضمن عدد قليل نسبياً     -٣٤
وذكر برنامج األمم املتحدة املشترك     .  التصدي للعنف اجلنساين   يف جمال املساواة بني اجلنسني أو     

وأشـارت  . التنفيذ التام للقانون الوطين بشأن العنف املرتيل يف بليز باعتباره خطوة إىل األمـام             
حكومة كوستاريكا إىل دعمها حلصول الناجني من االغتصاب على العـالج الوقـائي مـن               

 من املؤسسات املعنية بالنـساء الالئـي   الربازيل عدداًوتدعم حكومة . الفريوس بعد التعرض له 
يواجهن العنف وغريه من أشكال اإليذاء، مبا يشمل مراكز االستقبال اخلاصة واجملالس املعنيـة              

  .حبقوق املرأة وسائر مؤسسات حقوق اإلنسان يف عواصم احملافظات ويف املدن
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  حقوق األطفال والشباب  - زاي  
 على االستقصاء شواغل إزاء حقـوق األطفـال املـصابني           أثريت يف بعض الردود     -٣٥

وأبرزت اليونيسيف ومؤسسة كاريتاس الدوليـة تعـرض        . بالفريوس واألطفال املتأثرين به   
حقوق اإلنسان الواجبة لألطفال الذين تيتموا بسبب اإليدز للخطر، وأشارتا إىل أن وضـع              

. لجوء إىل هذا التدبري إال كمالذ أخرياليتامى يف املؤسسات ميكن أن يعوق منوهم وال ينبغي ال
  كما الحظت اليونيسيف ومؤسسة كاريتاس أن املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدينيـة           

ما زالت هي مقدم اخلدمات األساسي لألطفال املصابني باإليدز أو املتـأثرين بـه، وحثتـا             
  . هذا اجملالاحلكومات على بذل مزيد من اجلهود من أجل الوفاء مبسؤولياهتا يف

وَتعلّق معظم اإلشارات إىل األطفال والشباب يف الردود على االستقصاء بـاحلواجز              -٣٦
يف احلصول على املعلومـات عـن       )  عاماً ١٨األشخاص دون سن    (اليت يواجهها األطفال    

وأبلـغ  . الصحة اجلنسية واإلجنابية، وفحص الكشف عن الفريوس، وغري ذلك من اخلدمات          
د من احلكومات وهيئات األمم املتحدة عن وجود معارضة قوية ثقافية ودينية جميبون باسم عد

.  أو تزويدهم خبـدمات الـصحة اإلجنابيـة         شامالً  جنسياً وأحيانا أبوية ملنح الشباب تثقيفاً    
وأشارت حكومة غيانا إىل أن بعض املدرسني وغريهم من األشخاص يف النظـام التعليمـي               

 من مساعدهتم لتمكينهم من محاية أنفسهم من         بدالً  جنسياً يقومون باحتقار الشباب النشطني   
والحظ عدة جميبني أن هناك حاجة إىل برامج لدعم املدرسني وإعـدادهم لتقـدمي     . الفريوس

 يف االضـطالع هبـذا    منهم جيد حرجـاً دروس بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية، ألن كثرياً     
ضعيفة بقدر  "، وال سيما الفتيات، بالفريوس      وأفادت اليونيسيف بأن معرفة املراهقني    . النشاط

  .، حىت يف البلدان الشديدة التأثر"يبعث على القلق
وفيما خيص احلصول على اخلدمات املتعلقة بالفريوس، شددت مؤسسة كاريتـاس،             -٣٧

يف مشاورات جنيف، على احلاجة امللحة لضمان حصول األطفال املصابني بالفريوس علـى             
ملستحضرات الطبية اخلاصة باألطفال للعـالج مبـضادات الفريوسـات          فما زالت ا  . العالج

وأكد . العكوسة بعيدة عن متناول كثري من األطفال بسبب تكاليفها وبسبب حواجز أخرى           
عدة جميبني أمهية إزالة احلواجز اليت تعوق وصول األطفال واملراهقني إىل فحوص الكشف عن          

لفحوص قلّما تتاح لألطفال والـشباب، األمـر       وأشارت اليونيسيف إىل أن هذه ا     . الفريوس
؛ ولـذلك حثـت املنظمـة       الذي يعزى يف جزء منه إىل عدم اإلقرار بكوهنم نشطني جنسياً          

وأفادت حكومة بليز بأهنا تستكشف فكرة إلغاء      . احلكومات على عدم التعنت يف هذا الصدد      
.  عاما١٦ً سن شرط موافقة الوالدين على فحص الكشف عن الفريوس لدى األشخاص دون       

وعرضت حكومة السويد مركز املعلومات لديها املتخصص يف الفريوس واملعـين باألطفـال        
واملراهقني، الذي يعمل على نشر املعلومات عن اخلدمات املوجهة للشباب، وينفـذ بـرامج     

  .تدريبية، ويصدر توجيهات للمدرسني واآلباء والشباب
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  فحص الكشف عن الفريوس  - حاء  
لعديد من اجمليبني إىل أن محاية حقوق اإلنسان يف سياق فحص الكشف عـن       أشار ا   -٣٨

ففي بلدان كثرية يفرض القانون إجراء هذا الفحص اإللزامي         . الفريوس ما زالت تشكل حتدياً    
 للحصول على اإلذن     للعمل يف وظائف معينة، وشرطاً     يف عدد من الظروف، إذ ُيعترب شرطاً      

 للدخول إىل بعض البلدان أو اإلقامة فيها، مبا يف جن، وشرطاًبالزواج، ولدى الدخول إىل الس
ذلك حتديد مواصفات األفراد القادمني من البلدان اليت ترتفـع فيهـا معـدالت اإلصـابة                

 من أسـس    وال يبدو أن هناك أساساً    . بالفريوس، ولدى االعتقال أو االحتجاز بتهمة البغاء      
وأفاد منتـدى  . الذي يشكل انتهاكا حلقوق اإلنسانالصحة العامة الختاذ هذه التدابري، األمر      

فيينا للعاملني يف جمال اجلنس بأن هؤالء ملزمون باخلضوع لفحص الكشف عن الفريوس أربع    
 يف فيينا، مما جيعل الزبائن على األرجح يطلبون ممارسة اجلـنس دون اسـتخدام       مرات سنوياً 
 أن الفحص اإلجباري للمعـتقلني  Best Practices Policy Projectوذكرت منظمة . الرفاالت

من العاملني يف جمال اجلنس أفضى أحيانا، يف الواليات املتحدة، إىل نشر معلومات يف وسائط              
  . حلقوقهماإلعالم عن إصابتهم بالفريوس، وهو ما يشكل انتهاكاً

وأشار بعض اجمليبني إىل استمرار التفاوت يف كفالة سرية نتائج فحوص الكشف عن               -٣٩
ريوس بالرغم من وجود ضمانات السرية يف القوانني املتعلقة بالفريوس أو يف لوائح الصحة              الف

 عن الوصم املتصل بـالفريوس يـشكالن        وأفيد بأن اخلوف من انتهاك السرية فضالً      . العامة
وأبلغت بعض البلدان عن تركيز اجلهود      .  أمام تكثيف فحوص الكشف عن الفريوس      حاجزاً

  .رية يف القانون أو يف اللوائح الصحيةعلى إنفاذ أحكام الس
                                  ، يف مشاورات جنيـف، أن فحـص                                       مجعية الشابات املسيحية العاملية   وأكدت ممثلة     -٤٠

          إىل خبس                                                                    ً            الكشف عن الفريوس الذي جيري مببادرة من مقدم اخلدمات الصحية يؤدي أحياناً           
            وتـشخيص                                                                           قدر املشورة أو إلغائها، وهي حامسة األمهية ليفهم األشخاص عواقب الفحص          

                                                                وذكرت املمثلة نتائج استقصاء للمصابات بـالفريوس يف أوروبـا            .           بالفريوس           ً  اإلصابة فعالً 
                                                                   يف املائة منهن املشورة لدى تـشخيص إصـابتهن بـالفريوس،              ٥٤                      ووسط آسيا، مل يتلق     

                                                                                يف املائة منهن للعنف على يد أزواجهن أو شركائهن اجلنسيني لدى معرفتـهم                ٣٣       وتعرض  
                                                                  وكان نصف هؤالء النساء فقط قد اخترن الكـشف عـن إصـابتهن               .  س                بإصابتهن بالفريو 

   .                       لشركائهن اجلنسيني املنتظمني

  جترمي نقل الفريوس وتعريض الغري لإلصابة به  - طاء  
اإليدز وحقوق  /أكد كل من املبادئ التوجيهية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية           -  ٤١

برنامج األمم املتحدة   /مم املتحدة املشترك  اإلنسان وملخص السياسات الصادر عن برنامج األ      
أن تطبيق القـانون    " جترمي نقل فريوس نقص املناعة البشرية     " املعنون   ٢٠٠٨اإلمنائي يف عام    
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اجلنائي على نقل الفريوس ينبغي أن يقتصر على احلالة النادرة اليت ميكن أن يثبت فيها النقـل                
ه احلاالت باستخدام القانون اجلنائي القـائم       وإضافة إىل ذلك، ينبغي التعامل مع هذ      . املتعمد
وتشري ردود الدول األعضاء وهيئـات      .  من سن قوانني جديدة تتعلق بالفريوس حتديداً       بدالً

األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية إىل أن القوانني أو القرارات الصادرة عن احملاكم بشأن  
  . هذه احلاالت النادرةالفريوس قد فتحت اجملال ملالحقات ال تقتصر على

 ١٤اإليدز بقلـق أن     /والحظ التحالف الدويل ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية         -٤٢
 قوانني تسمح بتجرمي    ٢٠٠٥دولة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى قد اعتمدت منذ عام           

ويف . نقل الفريوس يف ظل ظروف عديدة، بصرف النظر عن اخلطر الفعلي النتقال الفريوس             
لنيجر، وهي دولة من الدول األربع عشرة املذكورة، ترى رابطة احملامني الشباب أن هـذا               ا

القانون هو مثرة خماوف مشرعني يفتقرون إىل املعرفة اجليدة باملرض وحثت علـى إصـالح               
اإليدز عـن   /وأبلغت الشبكة القانونية الكندية لشؤون فريوس نقص املناعة البشرية        . القانون

يف هذه اجملاالت يف كندا، حـىت       " كثر من أي وقت مضى للقانون اجلنائي      استخدام موسع أ  "
وأكد منتـدى فيينـا     . النتقال العدوى " احتمال كبري "يف احلاالت اليت مل يثبت فيها وجود        

للعاملني يف جمال اجلنس أن الشخص الذي ال يعرف أنه مصاب باملرض ميكـن أن يتعـرض         
. ال اجلنائي املرتبط بتعريض الغري لإلصابة بـالفريوس       بدوره للمالحقة يف النمسا بتهمة اإلمه     

وأفاد كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وحكومة فنلندا بأن التقارير املثرية عن القـضايا               
 .اجلنائية املرتبطة بنقل الفريوس تساهم يف الوصم املتصل بالفريوس وتقوض احلق يف السرية

 علـى   املتحدة املشترك يف مشاورات جنيـف، رداً       ممثل برنامج األمم     وأكد جمدداً   -٤٣
استفسار من إحدى الدول األعضاء، أن من املرجح أن تساهم القوانني اجلديـدة املتعلقـة               
بالفريوس يف هذا اجملال يف الوصم وتتعارض مع اجلهود املبذولة لتوسيع نطاق االستفادة مـن               

 تستحق املالحقة ينبغـي أن تعـاجل        الوقاية والعالج من الفريوس، وأن احلاالت النادرة اليت       
وأبلغت حكومتا الربازيل والسويد عن قرارمها استخدام القانون القائم . مبوجب القانون القائم

والحظـت الربازيـل    .  من إصدار قانون خاص بالفريوس     للنظر يف قضايا النقل املتعمد بدالً     
. الحقات اجلنائية غري الـضرورية استمرار احلاجة إىل العمل مع املوظفني القضائيني لتفادي امل 

وتعمل سويسرا على تغيري قانوهنا اجلنائي لتقتصر املالحقات على القضايا اليت ميكن أن يثبت              
وأكد ممثل لبنان، يف مشاورات جنيف، أن إهناء التجرمي إىل حد ما ميكن             . فيها النقل املتعمد  
 علـى اخلـدمات     اجتماعياً يف حتسني حصول األشخاص املهمشني        كبرياً أن يسهم إسهاماً  

املتعلقة بالفريوس؛ غري أنه يصعب من الناحية السياسية، يف كثري من األحيان، تنقيح أو إلغاء               
القوانني اليت جترم تعاطي املخدرات وإدماهنا، والعمل يف جمال اجلنس واملثلية اجلنسية، والـيت              

طة وبالتـايل تعـوق     تشكل حواجز رئيسية أمام مشاركة األشخاص املتأثرين مشاركة نش        
  .إجراءات التصدي الفعال للفريوس
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  االستنتاجات  - ثالثاً  
تشري املعلومات املقدمة من الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية وهيئـات             -٤٤

األمم املتحدة إىل أن بعض التطورات اإلجيابية قد حتققت يف محايـة حقـوق اإلنـسان                
املناعة البشرية واإليدز، ومع ذلـك ال يـزال   واحترامها وإعماهلا يف سياق فريوس نقص     

ورغم إحراز العديد من    . يتعني مواجهة الكثري من التحديات الصعبة من الناحية السياسية        
    املكاسب يف الوصول إىل الوقاية من الفريوس والعالج منه وخدمات الرعايـة والـدعم،        

 هذه اخلدمات أو الـذين      ما زال املاليني من األشخاص الذين يتعذر عليهم احلصول على         
  .ُيثنون عن االستفادة منها ُيحرمون من الوصول إليها بسبب التمييز والوصم والتجرمي

وترد االلتزامات مبنع التمييز املرتبط بالفريوس يف االستراتيجيات الوطنية ملكافحة      -٤٥
  . الت كـثرية   يف جمـا   اإليدز والعديد من القوانني الوطنية، غري أن التمييز ما زال منتشراً          

 وال تتيح هذه الدراسة ما يكفي من البيانات ملعرفة ما إذا كانت احلكومات تستثمر كثرياً              
ويزداد الوصم املتصل   . يف إنفاذ القوانني اليت حتظر التمييز على أساس اإلصابة بالفريوس         

بالفريوس حدة بالنسبة إىل كثري من األشخاص بسبب الوصم الذي يربطهم بسلوك يعترب             
وهذان الوصـمان املتقاطعـان     . لنقل الفريوس " عوامل"رمية وكذلك بسبب اعتبارهم     ج

 ما تفتقر برامج احلد     وكثرياً. راسخان واستطاعا مقاومة اجلهود الربناجمية يف أماكن عديدة       
  .من الوصم إىل التمويل أو التقييم الكافيني

عاطو املخدرات غـري    وتواجه فئات عديدة من بينها العاملون يف جمال اجلنس ومت           -٤٦
املشروعة ومغايرو اهلوية اجلنسية والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال والـسجناء            
والسجناء السابقون واملهاجرون عوامل هيكلية خارجة عن إرادهتا وتزيـد مـن خطـر              

ويف معظـم   . تعرضها لإلصابة بالفريوس، مبا يشمل عوامل كثرية مرتبطة بالقانون اجلنائي         
 ُيغفل حق أولئك األشخاص يف املشاركة بنشاط يف صـنع القـرارات املتعلقـة               األحيان

 وهي مشاركة من شأهنا أن تسمح هلم بأن يسامهوا يف صـياغة الـسياسات               -بالفريوس  
بوجهة نظر فريدة وضرورية بشأن املخاطر اهليكلية والشخصية اليت يواجهوهنا وكيفيـة            

 تقدمي ما حتتاج إليه الفئـات        مباشراً  تقويضاً ويقوض الوصم والتمييز والتجرمي   . معاجلتها
      ويف معظـم األحيـان     . املتأثرة الرئيسية من خدمات متعلقة بالفريوس واالستفادة منـها        

ال تتوفر، بكل بساطة، ملتعاطي املخدرات باحلقن اخلدمات األساسية للوقاية من الفريوس            
  .ن املقتضيات الوبائيةبالرغم من وجود أدلة واضحة على فعاليتها وبالرغم م

  التوصيات  - رابعاً  
  .برز عدد من التوصيات نتيجة للتقارير الواردة ومشاورات جنيف  -٤٧
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  إعادة التوجيه االستراتيجي لإلجراءات العاملية والوطنية للتصدي للفريوس  - ألف  
إن احترام ومحاية وإعمال حقـوق اإلنـسان الواجبـة للمـصابني بـالفريوس          -٤٨

ملعرضني لإلصابة به هي عناصر جيدة يف حد ذاهتا وضرورية لتوفري اخلدمات            واألشخاص ا 
وكمـا ُشـدد عليـه يف       . الوصول من مث إىل حسر الوباء     املتعلقة بالفريوس للجميع، و   

مشاورات جنيف، هناك حاجة إىل حتول استراتيجي أساسي من أجل إعطاء العمل يف جمال 
وينبغي جمللس حقوق   . راءات الوطنية والعاملية  حقوق اإلنسان مكانة مركزية أكثر يف اإلج      

اإلنسان وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة بذل كل جهد ممكن إلتاحة بيئة قانونية            
واجتماعية تتسم فيها إجراءات التصدي للفريوس بالفعالية ويسود فيها احترام ومحايـة            

  . املعرضني لإلصابة بهوإعمال حقوق اإلنسان الواجبة لألشخاص املصابني بالفريوس أو
وتشري املعلومات املقدمة هلذه الدراسة إىل أن الربامج املتصلة حبقوق اإلنسان إما              -٤٩

ال ترد يف إجراءات التصدي الوطنية للفريوس أو هي، يف كثري من احلـاالت، حمـدودة                
 وعرض برنامج األمم املتحدة املشترك بإجيـاز أربعـة أركـان     . النطاق أو متفرقة وجمزأة   

  : هي استراتيجياًتتطلب حتوالً
االستثمار يف تقييم أفضل ألكثر األشخاص عرضة لإلصابة بالفريوس وحتديـد            •

 أسباب ذلك وعوامله

حتويل وجهة الربامج لضمان تغطية كافية حقيقية ألكثر األشـخاص عرضـة             •
 لإلصابة ولنطاق احتياجاهتم

ات اليت تعـىن  حتويل مسار الشراكات لضمان مشاركة نشطة من جانب الوزار         •
مبسائل تشمل فيما تشمله العدالة وإنفاذ القوانني والسجون وحقوق اإلنـسان           

 والشؤون اجلنسانية واهلجرة والعمل

إعادة توجيه حمتوى الربامج والسياسات لكي تركز علـى البيئـة القانونيـة              •
واالجتماعية الالزمة الستفادة اجلميع من اخلدمات ولتمكني األشخاص املتأثرين         

 .ألشخاص املعرضني لإلصابةوا

وتنطوي هذه االستراتيجية املعاد تنسيقها على عدد من األولويـات الربناجميـة              -٥٠
امللموسة اليت ستسهم، يف حال متويلها وتنفيذها وتطويرها يف اإلجراءات الوطنية للتصدي 

ستفادة بقدر  لال يف احلد من الوصم املتصل بالفريوس، وتفتح جماالً         كبرياً للفريوس، إسهاماً 
. أكرب من اخلدمات املتعلقة بالفريوس، وتزيد فرص الوصول إىل العدالة يف سياق الفريوس            

  :وهذه األولويات هي
إصالح ورصد القوانني اليت قد تعوق إجـراءات التـصدي الفعـال              )أ(  

  ضـد   تعسفياً للفريوس، مبا يشمل إلغاء القوانني اجلنائية العقابية اليت ُتستخدم استخداماً         
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العاملني يف جمال اجلنس والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجـال ومغـايري اهلويـة        
  اجلنسية ومتعاطي املخدرات؛

إصالح القوانني والسياسات لتعزيز ومحاية حقوق األطفـال املتـأثرين            )ب(  
بالفريوس، مبا يشمل احلق يف عدم التمييز واحلق يف امللكية والتعليم والرعايـة الـصحية               

  ى معيشي الئق؛ومستو
تدريب الشرطة على عدم التمييز، مبا يتيح أنشطة التوعيـة وأنـشطة              )ج(  

   عن عدم التحرش؛اخلدمات األخرى، فضالً
تدريب العاملني يف جمال الصحة على عدم التمييز وعلى املوافقة املستنرية     )د(  

  والسرية وواجب تقدمي العالج؛
ة لألشخاص املتأثرين واألشخاص    تقدمي خدمات قانونية ميسورة التكلف      )ه(  

املعرضني لإلصابة من أجل فضح املمارسات القمعية واحلد منها والوصول، مـع مـرور              
  الوقت، إىل إصدار قرارات من احملاكم تفتح اجملال أمام تغيري التشريعات؛

من أجل  " اعرف حقوقك "بناء املعرفة باألمور القانونية من خالل برامج          )و(  
  عام ومتكني املهمشني من املطالبة حبقوقهم؛تعبئة الرأي ال

  احلد من الوصم املتصل بالفريوس؛  )ز(  
  . من الناحية القانونية واحلد من العنف ضدهامتكني املرأة فعالً  )ح(  

  إهناء التجرمي  - باء  
إن إصالح القوانني القمعية اليت تعوق إجراءات التصدي للفريوس مهمة طويلـة        -٥١

وتكمن املسألة يف االتساع املفرط لنطـاق تطبيـق         .  حتدث إال نادراً   األمد ويبدو أهنا ال   
القوانني اجلنائية على األشخاص الذين يرتكبون جرائم غري عنيفة، مما ينتج عنـه كثـرة               

: ويؤثر هذا التجرمي على الفـريوس بطـريقتني       . حاالت االحتجاز قبل احملاكمة والسجن    
 عما يرتبط هبا من وصم ومتييـز        القوانني، فضالً أوالمها أن األثر الوخيم الناتج عن هذه        

وممارسات غري قانونية من جانب أفراد الشرطة، ُيبعد املـصابني بـالفريوس والفئـات              
السكانية الرئيسية املعرضة خلطر اإلصابة به عن اخلدمات املتعلقة بالفريوس؛ وثانيهما أن            

ات تكون فيها معـدالت     احتجاز األشخاص قبل احملاكمة أو بعدها يعرضهم كذلك لبيئ        
ويشكل احملتجزون قبل . خطر انتقال الفريوس أعلى بكثري مما هي عليه يف اجملتمعات احمللية         

احملاكمة الذين مل يدانوا بارتكاب جرمية نسبة كبرية من األشخاص احملبوسني يف السجون             
 أدىن حد من    ويف هذه احلاالت، ينبغي أن يكون التقليل إىل       . العامة يف العديد من البلدان    

 من البيئة املواتيـة      ملعايري حقوق اإلنسان، جزءاً    اللجوء إىل االحتجاز قبل احملاكمة، وفقاً     
وينبغـي دعـم القـادة      . اليت تساهم يف اإلجراءات الوطنية الفعالة للتصدي للفريوس       



A/HRC/16/69 

23 GE.10-17840 

السياسيني لتمكينهم من مواجهة املسائل اليت تنطوي على إهناء التجرمي بالتسلح مبا يلزم             
ولذلك جيب على الدول أن تبذل مزيدا من اجلهـود          . من البيانات والقناعة والشجاعة   

إلعادة النظر يف التطبيق الواسع النطاق للقوانني اجلنائية على العمـل يف جمـال اجلـنس     
  .وينبغي وقف جترمي املثلية اجلنسية. وتعاطي املخدرات

دة اإلمنائي اللجنـة العامليـة   ، أنشأ برنامج األمم املتح ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -٥٢
املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية والقانون، وهي هيئة تضم خرباء قانونيني وسياسـيني             
بارزين أنشئت لدراسة السبل اليت ميكن هبا للقوانني أو عمليات إنفاذ القوانني أن تقوض              

لجنة العاملية إجـراء    وتعتزم ال . أو حتمي حقوق املصابني بالفريوس أو املعرضني لإلصابة به        
حوار إقليمي باإلضافة إىل النظر يف األدلة املستمدة من احلكومـات واجملتمـع املـدين               

وُيتوقع أن تقدم اللجنة توصيات جريئة بشأن اخلطوات اليت ميكـن   . والبحوث األكادميية 
 أن تتخذها البلدان كافة للتقليل من أثر القوانني القمعية وحتـسني احلمايـة القانونيـة              

  .والسياسية حلقوق اإلنسان الواجبة للمصابني بالفريوس واألشخاص املتأثرين به
ومن األمثلة على اجلهود الالزمة يف هذا اجملال ميكن ذكر العمـل املـشترك بـني         -٥٣

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة واليونيسيف وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان             
ومبادرة اجملتمع املفتوح لغرب أفريقيا واجلماعة االقتـصادية        وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

      لدول غرب أفريقيا هبدف إجراء مشاورات يف غرب أفريقيا ووسـطها يف الفتـرة مـن                
 لتشجيع احلكومات على إعادة النظر يف أحكام معينة مـن           ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٧عام  

ما األحكام اليت تتعلق بتجرمي نقـل        بشأن الفريوس يف املنطقة، وال سي      قوانني ُسنت أخرياً  
 على التثقيف اجلنسي، وال تتناول حقـوق النـساء والفئـات            الفريوس، وتفرض قيوداً  

وينبغي تشجيع وتوسيع ودعم اجلهود     . السكان الرئيسية أو احتياجاهتا املرتبطة بالفريوس     
القطـري،  املنسقة من هذا النوع، اليت تفضي إىل التزام متواصل ومتابعة على الـصعيد              
  .وتنفيذ أنشطة بناء قدرات املشرعني وتقدمي الدعم املايل والتقين إلصالح القوانني

  زيادة مشاركة األشخاص املعرضني لإلصابة بالفريوس واألشخاص املصابني به  - جيم  
اإليدز أو املتأثرين هبمـا    /متثل زيادة إشراك املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية         -٥٤

نذ وقت طويل ضمن إجراءات التصدي للفريوس وأحد أوجه جناح هـذه             م مبدأ راسخاً 
  جديداً ولكن ملا كان وباء الفريوس يواجه جيالً      . اإلجراءات على مستوى حقوق اإلنسان    

من املصابني به ومن القادة للتصدي له، فمن املهمم للغاية جتديـد مـشاركة املـصابني                
وقد أجنز الكثري يف سبيل     . نطاقها وحتسينها بالفريوس واملعرضني خلطر اإلصابة به وتوسيع       

. دعم قدرات املصابني بالفريوس والنساء للمشاركة، بيد أنه ال يزال يتعني فعـل املزيـد          
وتظل اجلهود املبذولة من أجل إشراك أفراد الفئات السكانية الرئيسية املعرضـة خلطـر              

  .اإلصابة غري كافية
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للعامل بتيسري مشاركة املصابني بـالفريوس      وينبغي لألمم املتحدة أن تكون قدوة         -٥٥
وينبغي إيالء مزيد من االعتبار ملـنح       . واملعرضني لإلصابة به مشاركة نشطة يف مداوالهتا      

صفة مراقب لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي للمنظمات املعنية باملصابني بـالفريوس           
أ زيادة إشراك املصابني بفريوس     وبالفئات السكانية الرئيسية املتأثرة به، مبا يتماشى مع مبد        

اإليدز أو املتأثرين هبما، لضمان مشاركتهم بنـشاط يف إجـراءات           /نقص املناعة البشرية  
  .التصدي للفريوس

  القضاء على التمييز اجلنساين  - دال  
تبني عدة حتليالت متعلقة بالقضايا اجلنسانية أن خـضوع النـساء والفتيـات               -٥٦

نتقال الفريوس ويشكالن عقبات جنسانية أمام احلـصول        وتعرضهن للعنف يؤديان إىل ا    
على الرعاية والعالج والدعم؛ ومع ذلك يبدو أن الربامج املمولة ملعاجلة أوجه التقاطع بني           
الفريوس وعدم املساواة بني اجلنسني ليست بكمية ونوعية تتناسب مع جـسامة هـذه              

 حـصول األطفـال    مباشـراً  وتقوض انتهاكات كثرية حلقوق اإلنسان تقويضاً     . املشكلة
وليس هناك دعم كاف حلماية حقوق اإلنسان       . والشباب على اخلدمات املتعلقة بالفريوس    

احمليطة بفحص الكشف عن الفريوس، مبا يف ذلك املوافقة املستنرية والسرية والقدرة على             
وجترمي نقل الفريوس وتعريض الغـري      . توجيه األسئلة، يف إطار خاص، إىل شخص مطلع       

 عـن    كـبرياً  صابة به مكرس يف قوانني وقرارات صادرة عن احملاكم تبتعـد ابتعـاداً            لإل
 أن تؤثر هذه القوانني على      أيضاًومن املمكن   . التوجيهات الدولية ومعايري حقوق اإلنسان    

املرأة أكثر من الرجل ألن املرأة ختضع إلجراء الفحص اإللزامي للكشف عن الفـريوس              
  .قبل الوالدة

عبئة احلكومات واجملتمع املدين واجلهات املاحنة لزيادة الربامج الراميـة إىل           ومتثل ت   -٥٧
ودعا ممثلو املنظمات غري احلكومية، . مكافحة اخلضوع والعنف اجلنسانيني أولوية ضرورية   

يف مشاورات جنيف، إىل تعزيز متويل جدول األعمال من أجل اإلسـراع بـاإلجراءات              
 واملساواة بني اجلنسني ومكافحة فريوس نقص املناعـة         القطرية ملصلحة النساء والفتيات   

ويـدعو  . ٢٠١٠فرباير  /البشرية، الذي استهله برنامج األمم املتحدة املشترك يف شباط        
جدول األعمال، الذي ُحدد له إطار زمين مدته مخس سنوات، إىل االستثمار يف حتـسني               

 وتكثيف اجلهـود الراميـة إىل       مجع البيانات لتوثيق تأثري الفريوس على النساء والفتيات،       
القضاء على العنف اجلنساين، وزيادة فهم ومراعاة العوامل االجتماعية واالقتصادية اليت           

وستكون قيادة األمم املتحدة واهليئات     . تساهم يف خطر إصابة النساء والفتيات بالفريوس      
حدة للمـساواة بـني      عن هيئة األمم املت    اإلقليمية والوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، فضالً     
  .اجلنسني ومتكني املرأة، بالغة األمهية يف هذا اجلهد
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  متويل الربامج الوطنية  - هاء  
ذكرت عدة دول أعضاء أن الربامج املركزة على حقوق اإلنسان ترد يف أهداف               -٥٨

 .خططها الوطنية، غري أهنا مل تتحقق بسبب االفتقار إىل املوارد املالية والتقنية على السواء             
كما أن التقدم يف معظم هذه اجملاالت يقتضي أن يتلقى اجملتمع املدين واملنظمات اجملتمعية              
ما يلزم من دعم سياسي وموارد مالية لتنفيذ أنشطة الدعوة إىل حقوق اإلنسان وغريهـا               

ومثة حاجة ملحة   . من األنشطة يف هذا اجملال، وهو ما ال يتأتى إال يف حاالت نادرة للغاية             
 لالستثمار يف هذه اجملاالت، وإىل توفري املـوارد         ة احلكومات واجلهات املاحنة معاً    إىل تعبئ 

  .إلجراء تقييم شفاف ومستقل ملا يتخذ من هذه التدابري
وحقوق األطفال املتأثرين بالفريوس ُتنتهك بأشكال متعددة، وال حيصل ماليـني             -٥٩

وينبغي ختصيص مزيد . لتثقيف بهاألطفال على اخلدمات الشاملة املتعلقة بالفريوس وعلى ا    
من املوارد إلعداد وتنفيذ برامج مناسبة وشاملة للتثقيف بالفريوس تستهدف األطفال يف            
خمتلف مراحل منوهم وبلوغهم، وضمان حصول األطفال على خدما ت الوقاية والعالج            

  .والرعاية املرتبطة بالفريوس
 على التسامح واالحترام، غري أن      وينبغي أن يكون مقدمو اخلدمات الصحية مثاالً        -٦٠

وهناك حاجة إىل برامج متـول      . أماكن وظروف عملهم قلّما تؤدي إىل بلوغ هذا املسعى        
 لتمكني العاملني يف اجملال الصحي من تقدمي أفضل اخلدمات املمكنة للمصابني             كافياً متويالً

فقة املستنرية، كمـا أن  بالفريوس واملعرضني خلطر اإلصابة به، ومحاية السرية، وكفالة املوا 
  .هناك حاجة إىل وضع آليات عاملة إلنصاف األشخاص الذين يتعرضون لسوء املعاملة
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Annexe 

[English only] 

  Respondents 

Member States Non-governmental organizations United Nations 

Azerbaijan Asia Catalyst Economic and Social 
Commission for Asia and 
the Pacific 

Bahrain Global Action on Widowhood International Labour 
Organization 

Belarus Sex Workers Forum, Vienna International Organization 
for Migration 

Bosnia and Herzegovina Canadian Legal Network Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS 

Brazil Danish Institute for Human 
Rights 

United Nations Development 
Programme 

Bulgaria Alliance International, United 
Kingdom 

United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization 

Costa Rica Association of Young Lawyers, 
Niger 

United Nations Children’s 
Fund 

Cyprus First Lady’s Save Our Youth 
Campaign, Nigeria 

Office of the United Nations 
High Commissioner for 
Refugees 

Estonia Caritas Internationalis United Nations World Food 
Programme 

Finland Civil Society Organisations in 
Belize 

 

Georgia   

Guyana   

Iraq   

Kyrgyzstan   

Lebanon   

Lithuania   

Mauritius   

Mexico   

Myanmar   
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Member States Non-governmental organizations United Nations 

Norway   

Oman   

Poland   

Portugal   

Republic of Moldova   

Russian Federation   

Slovenia   

Spain   

Sweden   

Switzerland   

Ukraine   

       
  


