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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

 ق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشري محاية حقو
 )اإليدز(ومتالزمة نقص املناعة املكتسب 

 ∗تقرير األمني العام

 موجز

                                                   ، باحلاجة إىل بذل جهود مكثفة لـضمان احتـرام            ٨٤ /    ٢٠٠٥                                       اعترفت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها        
                                        احلد من إمكانية التعرض لفريوس نقص                                                                           ومراعاة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع على حنو شامل بغية         

                                                                                                اإليدز ومنع التمييز والوصم املتصلني هبما، وال سيما فيما يتعلق بالنساء واألطفال واجملموعـات               /              املناعة البشري 
ُ                                                                                    وُدعيت الدول وغريها من اجلهات الفاعلة إىل مواصلة اختاذ خطوات لـضمان احتـرام                .                    املعرضة خلطر اإلصابة    

                                             اإليدز، كما ترد يف املبادئ التوجيهية بشأن        /                                         إلنسان املتصلة بفريوس نقص املناعة البشري                           ومحاية وإعمال حقوق ا   
      ويقدم   . E/CN.4/1997/37             من الوثيقة   ١٢                                    اإليدز وحقوق اإلنسان، املوجزة يف الفقرة  /                      فريوس نقص املناعة البشري

                                تخصصة واملنظمات الدولية واملنظمات                     ً     ً                                         هذا التقرير استعراضاً عاماً لإلجراءات اليت اختذهتا احلكومات والوكاالت امل
                                                                    وخيلص التقرير إىل أنه على الرغم من أن اإلسهامات املتنوعة تظهـر وجـود      .                                غري احلكومية لتحقيق هذا الغرض    

                                                                                                              طائفة واسعة من التحديات اليت ال يزال اجملتمع الدويل يواجهها يف تناول جوانب حقوق اإلنسان املتصلة بفريوس                 
  .                                                                      إليدز، فقد مت اختاذ عدد متزايد ومتنوع من املبادرات اليت كانت نتائجها إجيابية ا /                 نقص املناعة البشري

                                                      

ّ                                 ، ق د م هذا التقرير بعد املوعد النهائي ٥٣/٢٠٨ من الفرع باء من قرار اجلمعية العامة ٨    ً        وفقا  للفقرة  ∗ ُ   
 .لتقدميه لكي يتضمن أكرب عدد ممكن من اإلسهامات الواردة
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 مقدمة

                                                   ، عن قلقها إزاء تزايد عدد األشـخاص املـصابني            ٨٤ /    ٢٠٠٥                                      أعربت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها        - ١
                                                                                                            بفريوس نقص املناعة البشري وال سيما إزاء أوضاع النساء والفتيات واألطفال بوجه عام واجملموعات املعرضـة                

                                                                        لجنة احلاجة إىل بذل جهود مكثفة لضمان احترام ومراعاة حقوق اإلنسان                    وأكدت ال   .                          لإلصابة بالعدوى والتمييز  
        اإليـدز   /                                                                                                   واحلريات األساسية للجميع على حنو شامل بغية احلد من إمكانية التعرض لفريوس نقص املناعة البشري              

             مم املتحـدة                                              وهلذا الغرض دعت اللجنة الدول وأجهزة األ        .                                                      ومنع التمييز والوصم املتصلني هبما، واحلد من آثارمها       
                                                                                                 وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل مواصلة اختـاذ مجيـع اخلطـوات        

                 اإليدز، كما ترد يف  /                                                                             الضرورية لضمان احترام ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان املتصلة بفريوس نقص املناعة البشري
      من    ١٢                                          اإليدز وحقوق اإلنسان، املوجزة يف الفقرة        /            ناعة البشري                                                املبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص امل      

                                 ً     ً                                                ، وناشدت مجيع الدول أن تنفذ تنفيذاً كامالً إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة              E/CN.4/1997/37         الوثيقة  
               نقص املناعة                                                                                               اإليدز الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية السادسة والعشرين املعنية بفريوس            /      البشري
                                                                وطلبت اللجنة إىل األمني العام أن يلتمس تعليقات احلكومات وأجهزة األمم   .     ٢٠٠١                  اإليدز املعقودة عام  /      البشري

                                                                                                        املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن اخلطوات اليت اختـذهتا              
                                                                         مج ترمي إىل مراعاة حقوق اإلنسان امللحة املتعلقة بفريوس نقص املناعـة                                                      للقيام بتعزيز، وعند االقتضاء تنفيذ برا     

                                                                                                      اإليدز واخلاصة بالنساء واألطفال والفئات املعرضة خلطر اإلصابة وذلك يف سـياق الوقايـة والرعايـة                 /      البشري
        اإليـدز   /   شري                                                                                                 واحلصول على العالج على النحو املبني يف املبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة الب              

                        وأن يقوم، بالتشاور      ٨٤ /    ٢٠٠٥            والقرار   E/CN.4/1997/37                من الوثيقة      ١٢                                   وحقوق اإلنسان، املوجزة يف الفقرة      
     ً           ووفقاً ملقرر جملس   .                                                                                   مع األطراف املعنية، بتقدمي تقرير مرحلي إىل اللجنة كي تنظر فيه خالل دورهتا الثالثة والستني

  .                        إىل الدورة الرابعة للمجلس ُ   َّ                 ُيقدَّم هذا التقرير    ١٠٢ / ٢            حقوق اإلنسان 

               منظمات دولية  ٩                                                  دولة من الدول األعضاء ودولة واحدة هلا صفة املراقب و  ١٥                    وقد وردت معلومات من  - ٢
                            ً    ً                                                   وكان حجم الردود الواردة كبرياً جداً ولذلك فإن هذا التقرير ال يتـضمن سـوى                 .                      منظمات غري حكومية    ٤ و

           وستتاح هذه   .                                         مانة لالطالع على مجيع النصوص الكاملة للردود                 وميكن الرجوع إىل األ  .                       ملخص للمعلومات الواردة
  .                                                                                         النصوص لفترة زمنية حمدودة على موقع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت

  اإلسهامات املقدمة من الدول-   ً أوال  
                           ية وتنمية اجملتمعات احمللية                                                                             قدمت حكومة جزر البهاما معلومات تفيد أن لدى وزارة اخلدمات االجتماع           - ٣

                             اإليدز واخلاصة بالنساء واألطفال  /                                                                 عدة برامج هتدف إىل تناول حقوق اإلنسان املتصلة بفريوس نقص املناعة البشري
 ُ   َّ            وُتقدَّم املساعدة   .                                                                                       واجملموعات املعرضة خلطر اإلصابة وذلك يف سياق الوقاية والرعاية وإتاحة احلصول على العالج        

ّ                          فريوس نقص املناعة البشري للحصول على الرعاية الطبية، وُتقّدم مساعدة خاصة اخلاصة إىل                لألشخاص املصابني ب   ُ                                                   
                                                                                                   األشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية وإىل األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري أو الذين أصبحوا      

  .     اإليدز /                                 يتامى بسبب فريوس نقص املناعة البشري
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                                                                        متكنت من إبقاء انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري عند مستوى                                       وذكرت حكومة بلغاريا أهنا      - ٤
  .     ٢٠٠٦       أكتوبر  /              وتشرين األول     ١٩٨٦                             حالة يف الفترة بني عام          ٦٧٧                                       منخفض حيث بلغت احلاالت املسجلة فيها       

                     ً                                                                               وتكفل بلغاريا حالياً اتباع هنج متكامل ومتوازن يقوم على حقوق اإلنسان يف العمل الوطين الـذي يهـدف إىل     
                                                                         اإليدز، وهو هنج يشمل الوقاية والعالج والرعاية والدعم من خالل تنفيذ            /                                  التصدي لفريوس نقص املناعة البشري    

                        اإليدز واألمراض املنقولة    /                                                                    خطة العمل الوطنية للوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري           :               برناجمني رئيسيني 
                                                     الوقاية مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة                      ، وبرنامج  )    ٢٠٠٧-    ٢٠٠١ (                             باالتصال اجلنسي والتحكم هبا     

          الـصندوق   (                                                                                           اإليدز والتحكم به الذي ميوله الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز، والتدرن الرئوي واملالريا              /      البشري
                                                                                                     وتكفل خطة العمل الوطنية توفري طائفة من اخلدمات اجملانية مثل الفحوص املتصلة بفريوس نقص املناعة                  ).       العاملي

                          بغض النظر عن أوضـاعهم      (                                                                 ميم العالج مبضادات فريوسات النسخ الرجعي للمحتاجني هلذا العالج                      البشري، وتع 
               وقد أدى برنامج   .                                                       وتوفري الوقاية الطبية ملنع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل  )                              االجتماعية وحالة تأمينهم الصحي

                                     ىل حتسني وصول اجملموعات املعرضة للخطر                           اإليدز والتحكم به إ    /                                               الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري      
                                                                                               مثل متعاطي املخدرات باحلقن، والعاملني باجلنس، واجملموعات الشابة من سكان الروما اخلطرة السلوك، والرجال 
                ّ                                                                                             الذين ميارسون اللّواط والسجناء، إىل خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري وحتـسني مشوليـة هـذه                  

          وقد أنشأ    .                                                                       اجملموعات املعرضة خلطر اإلصابة احلصول علىخدمات حمددة جمانية ودون متييز                    وميكن هلذه     .       اخلدمات
                                                                                                             البلد شبكة من مراكز املشورة والفحص الطوعيني فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري تقدم خدمات جمانية                

   .                         ودون الكشف عن هوية املصاب

                                                 تعلق بتنفيذ إعالن االلتزام، وهو التقرير الذي أعدته     امل    ٢٠٠٥                                     وقدمت حكومة كندا تقريرها املرحلي لعام  - ٥
              ويسلط التقرير   .     ٢٠٠٦            اإليدز يف عام  /                                                             لالجتماع الرفيع املستوى لألمم املتحدة بشأن فريوس نقص املناعة البشري

                                          كندا تتخذ إجراءات بشأن فريوس نقص املناعة      :         ً  نقود معاً  "                                                       الضوء على التقدم امللحوظ الذي أحرزته محلة بعنوان         
                  اإليدز يف كنـدا،     /                                                           ، واملبادرة الفيدرالية للتصدي لفريوس نقص املناعة البشري        "    ٢٠١٠-    ٢٠٠٥        اإليدز،   /      البشري

                                                      ويقدم تقرير كندا معلومات مفصلة عن حالة املرض يف           .                                                  وكلتامها تعاجلان صراحة موضوع محاية حقوق اإلنسان      
               يف املائة مـن    ٥٨               وهم ميثلون نسبة  (    واط                                                       ّ          وأشد فئات السكان عرضة للخطر هم الرجال الذين ميارسون اللّ           .      البلد

                                    ، واألشخاص الذين يتعـاطون املخـدرات    )                                                       ً     جمموع حاالت اإلصابة وبالتايل فإهنم يشكلون أكثر اجملموعات تأثراً    
                                                                                               باحلقن، والسكان األصليون، والسجناء، والنساء، واألشخاص الوافدون من بلدان يكون فيها فريوس نقص املناعة 

                                                  ُ                               وبالنسبة هلذه اجملموعات، تشتمل املبادرة الفدرالية على ُنهج موجهة حنو جمموعـات            .    باب             ً         البشري متوطناً، والش  
                                                 ُ                               ً                         سكانية حمددة، وسيتمثل أحد التحديات الرئيسية يف وضع ُنهج حذرة للتصدي هلذه اجلائحة خدمةً جملموعـات                

                        ع الوصول إىل اخلـدمات                       ً                      ً                                           السكان األكثر تعرضاً خلطر اإلصابة واليت غالباً ما تكون معرضة للتهميش وال تستطي            
                                                        ِّ                   كما أن التصدي للعوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية احملدِّدة للصحة،           .                                        التقليدية للوقاية والرعاية أو العالج    

ّ          وفضالً عّما قامت   .                              ً                                               وكذلك الوصم والتمييز، هو أيضاً أمر أساسي للحد من تعرض هذه اجملموعات خلطر اإلصابة   ً    
ٍ             به كندا من جهود تصٍد على ا                        مليـون دوالر       ٦٠٠                 مبا يزيد عن         ٢٠٠٠                                       ملستوى الداخلي، فقد أسهمت منذ عام                         

              ً                                    وقد أصدرت أيضاً تشريعات هتدف إىل تغيري قـوانني           .                                                        أمريكي يف اجلهود العاملية املبذولة للتصدي هلذه اجلائحة       
                  فريوس نقص املناعة                                                                                 براءات االختراع للسماح بصنع بدائل أقل كلفة تكون مماثلة لألدوية املشمولة برباءات ملعاجلة

   .                        ً                    اإليدز يف أقل البلدان منواً ويف البلدان النامية /      البشري
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                                                                                           وفيما يتعلق بالوقاية، تشجع كندا تثقيف الشباب بشأن جوانب الصحة اإلجنابية واجلنسية املتصلة بفريوس  - ٦
                     لصاحل أكثـر فئـات                                                                كما تشجع خمتلف أنواع التدخالت املتصلة بالصحة الوقائية           .      اإليدز /                   نقص املناعة البشري  

                                                                                       وفيما يتعلق باحلصول على الرعاية والدعم، يوىل اهتمام خاص للعقبات اليت تواجههـا               .             ً        السكان تعرضاً للخطر  
                                            كما تعاجل االحتياجات اإلضافية لليتامى وغريهم من   .                                             ً       النساء واألطفال واجملموعات السكانية األكثر تعرضاً للخطر

                                                        ومع ذلك، هناك أوجه تفاوت ملحوظة يف إمكانية وصول بعـض       .   طر                                        األطفال والشباب من الفئات املعرضة للخ     
  .                                                           اجملموعات إىل العالج وذلك حسب املناطق اجلغرافية والشرائح السكانية

                                                                                                  وأشارت حكومة إكوادور يف إسهامها إىل احلالة الوبائية الراهنة فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري        - ٧
                                  وقدمت معلومات عن األنشطة املضطلع هبا   )                               ً     اطعة غواياس اليت هي األكثر تأثراً                   وال سيما يف مق    (                  واإليدز يف البالد    

                                                   وقد أولت حكومة إكوادور أولوية لوضع سياسة وإنشاء      .                                                     وعن العالج والفحوص الطبية وخدمات التوعية العامة      
             ى سياسة عامة                                                                                                 آليات وطنية لضمان تعميم الوصول إىل العالج من فريوس نقص املناعة البشري وقد مت االتفاق عل               

               إال أنه جيـري      .                                                                          وال تزال هناك مشاكل تتعلق بتمويل شراء مضادات فريوسات النسخ العكسي            .     ٢٠٠٦        يف عام   
                                  كما قدمت حكومة إكوادور معلومات عن   .                                                           تقدمي مساعدة من الصندوق العاملي ومن مجهورية فرتويال البوليفارية

                                                   فريوس نقص املناعة البشري واإليدز، وهـي منظمـة                                                                   أنشطة منظمة غري حكومية تعمل يف إكوادور فيما يتعلق ب         
Corporación Klmirina .   ،شركاء وطنيني ودوليني، بأنـشطة تتعلـق              بالتعاون مع                       وقد اضطلعت هذه املنظمة                                       

                                                                                                 بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشري، وزيادة الوعي، وحتسني نوعية اخلدمات، وبناء التآزر فيما بني األشخاص 
  .                                                    نقص املناعة البشري، واملساعدة الدولية يف بريو وبوليفيا            املصابني بفريوس

                                                                                              وأفادت حكومة إستونيا بأن األشخاص الذين يتعاطون املخدرات باحلقن واألشخاص الذين ميارسـون              - ٨
                                           اإليدز وأن نسبة إصابة الشباب والنـساء        /                                            ً                      اجلنس معهم ال يزالون يشكلون أكثر اجملموعات تأثراً جبائحة الفريوس         

                                                        وبلغت نسبة إصابة املسجونني يف سجون إستونيا املـصابني           .                                          وس نقص املناعة البشري آخذة يف التزايد               منهم بفري 
  ُ                                         وذُكر أن الربامج اليت تتلقى الدعم من الصندوق   .     ٢٠٠٤               ً         يف املائة تقريباً يف عام   ١٣                        بفريوس نقص املناعة البشري 

                                         وقد مت إطالق محلة للتدريب واإلعالم بدعم         .  ر                                                ً             العاملي موجهة بصورة رئيسية حنو اجملموعات األكثر تعرضاً للخط        
  .                                 للحد من الوصـم والتمييـز          ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٣                                                             من حكومة الواليات املتحدة األمريكية مشلت الفترة بني عامي          

ُ                                                                  وُوضعت استراتيجية وطنية جديدة تتعلق بفريوس نقص املناعة البشري                     ، إىل جانب       ٢٠١٥-    ٢٠٠٦               اإليدز للفترة    / 
                                                                          واجملاالت ذات األولوية لالستراتيجية اجلديدة تشمل توفري الوقاية لألشخاص           .    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٦                  خطة عمل للفترة    

                                                                           ّ                     الذين يتعاطون املخدرات باحلقن، والعاملني يف جتارة اجلنس، والرجال الذين ميارسون اللّواط، وجمموعات الشباب 
                          التمييز مها أحد املواضيع                       ويبدو أن الوصم و     .                                                              املعرضني خلطر اإلصابة، واحملتجزين، وكذلك توفري العالج والرعاية       

                                            َّ       ً     ً                     ً                               وفحوص فريوس نقص املناعة البشري يف إستونيا ال توفَّر دائماً جماناً كما أهنا ال تقوم دائماً على االلتزام                    .       اجلامعة
                                                                                                            بعدم الكشف عن هوية الشخص املعين بل هي طوعية باستثناء تلك املتعلقة حباالت األجانب الـذين يتقـدمون                  

                                                                             لإلقامة املؤقتة والذين يكونون ملزمني باخلضوع لفحوص فريوس نقص املناعـة                                       بطلبات للحصول على تصاريح   
                 ً                                                                                  وتقدم احلكومة وصفاً ألنشطتها فيما يتعلق بتوفري الوقاية ملتعاطي املخدرات بـاحلقن وغريهـم مـن                  .       البشري

ـ                   ّ       ون اللّـواط                                                                                               اجملموعات املعرضة خلطر اإلصابة مثل الشباب والعاملني باجلنس واملسجونني والرجال الذين ميارس
                             رجال الشرطة، والعاملون يف جمال  (                                                                   والنساء احلوامل ومرضى التدرن الرئوي واملهنيني الذين قد يتعرضون للعدوى 

                                                                        ولدى التصدي ألهم التحديات يف املستقبل القريب، تسلط إستونيا الضوء على احلاجة    ).                     اإلنقاذ وموظفو السجون
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                                                             سات النسخ العكسي جلميع األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة                                                  املتزايدة إىل توفري عالج جماين مبضادات فريو      
  .                                                         البشري، بغض النظر عما إذا كانوا مشمولني بالتأمني الصحي أم ال

           باملقارنة     ٢٠٠٦                                                                                    وأشارت حكومة فنلندا إىل ارتفاع عدد اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشري يف عام              - ٩
      وقـد    .                                                        سبب يف ذلك هي إصابة األشخاص أثناء إقامتهم يف اخلارج                                         ، وإىل أن أحد العوامل اليت تت          ٢٠٠٥         مع عام   

                                     وحيق جلميع األشخاص املقيمني يف فنلندا        .                                                                     أدى ذلك إىل اختاذ قرار بالشروع يف محلة للوقاية تستهدف املسافرين          
          عـن أي              ومل يتم اإلبالغ  .                                                                                   االستفادة من اخلدمات االجتماعية وخدمات الرعاية الصحية اجملانية على قدم املساواة         

     تعلق  ي                                   وال توجد يف فنلندا تشريعات حمددة فيما   .     ١٩٩٧                                                  حالة النتقال املرض من األم إىل الطفل يف فنلندا منذ عام 
                                                          ً                                              بفريوس نقص املناعة البشري، وتوفر احلماية مبوجب قوانني تكفل، مثالً، عدم إخضاع أي شخص للفحـص أو                 

                                           كما حيظر القانون التمييز يف احلياة العملية ضد   .          علقة بذلك                                               العالج دون موافقته، واحلفاظ على سرية املعلومات املت
                                                          كما يتم تناول احلقوق املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية          .      اإليدز /                                         املرضى املصابني بفريوس نقص املناعة البشري     

       قرارات                                                                                                         كجزء من التثقيف الصحي لألطفال والبالغني الشباب، مع التركيز على حق الفتيات والنساء يف اختاذ ال               
    ً                                                                           وفضالً عن ذلك، مت تقدمي توصيات لتحسني وصول مجيع أطفال املدارس إىل اخلـدمات                .                       املتعلقة حبياهتن اجلنسية  

                      املتعلقة بالنـهوض        ٢٠٠٧                         ً     ً                        وسيكون العنف اجلنسي موضوعاً هاماً يف خطة عمل عام            .                         الصحية يف املدارس احمللية   
                                                    ومات عن خمتلف الربامج واخلدمات واملبادئ التوجيهية الـيت       ً                     وأخرياً، تقدم فنلندا معل     .                         بالصحة اجلنسية واإلجنابية  

                                                                                       ّ      تستهدف بصفة خاصة اجملموعات املعرضة خلطر اإلصابة مثل متعاطي املخدرات، والرجال الذين ميارسون اللّواط، 
   .                                                     وضحايا العنف، واألطفال ضحايا االعتداء اجلنسي، واملهاجرين

                              وتشري حاالت اإلصابة اجلديدة يف       .                             لراهنة للمرض يف هذا البلد                                             وتصف حكومة أملانيا يف إسهامها احلالة ا       -  ١٠
                                                                            ّ                       إىل زيادة معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري يف صفوف الرجال الذين ميارسـون اللّـواط                     ٢٠٠٦     عام  

                                        ً                                                                       والذين يشكلون أكرب اجملموعات السكانية تأثراً، يليهم متعاطو املخدرات باحلقن واملهاجرون من املنـاطق الـيت                
                                                                         ومن النادر، فيما يبدو، اكتشاف اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري يف             .                                ً      كون معدل انتشار املرض فيها عالياً      ي

                                                                                           صفوف العامالت يف مهنة اجلنس ألغراض جتارية، وأن هذه احلاالت، عند اكتشافها، تتعلق بتعاطي املخدرات عن 
                                                   لطفل فمنخفضة حيث تبلغ نسبة النـساء احلوامـل                                                أما نسبة انتقال املرض من األم إىل ا         .                    طريق احلقن الوريدي  

                     وتتضمن االسـتراتيجية    .          يف املائة  ٨٠                                                                  املصابات بفريوس نقص املناعة البشري اللوايت حيصلن على خدمات الوقاية     
                                                  عناصر رئيسية مثل التثقيف والوقاية اخلاليني من         )     ٢٠٠٥ (                                                      احلكومية املنقحة املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري        

                                           ، وتعميم الوصول إىل خدمات فحوص فـريوس         )                                              من خالل األخذ بنهج موجه حنو جمموعات مستهدفة        (         التحامل  
          واحتـرام    )                                      مبا يف ذلك تعزيز الرعاية االجتماعيـة     (                                                             نقص املناعة البشري، وإىل العالج املناسب، والرعاية والدعم         

                                     قبة والبحوث والتقييم املستمر للمنجزات                                                                  حقوق اإلنسان، وعدم التمييز، والتنسيق والتعاون مع اجملتمع املدين، واملرا
                                                               كما أبلغت احلكومة عن بعض العقبات اليت تواجهها يف توفري العالج، مبا يف   .                               من أجل إجراء مزيد من التحسينات

   .                                                                     ذلك فيما يتعلق باألشخاص غري املشمولني بالتأمني، واملهاجرين، وملتمسي اللجوء

                                                       لومات مفصلة عن الوضع الراهن للمرض يف البلد واملبـادرات                                         وقدمت حكومة غواتيماال يف إسهامها مع      -  ١١
                                                  وقد وضعت احلكومة استراتيجية لتوسيع نطاق توفري العالج   .                                                احلكومية الرامية إىل التصدي للتحدي الذي يطرحه    

                                                                 ً                                     مبضادات فريوسات النسخ العكسي لتشمل مجيع األشخاص الذين حيتاجون إليه فضالً عن توفري خدمات الوقاية               
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                                                                     ويتم االضطالع بالربامج بالتعاون مع اجملتمع املدين، والقطـاع اخلـاص             .                                قال الفريوس من األم إىل الطفل            من انت 
                                                                                                              والشركاء الدوليني مثل الصندوق العاملي وبرنامج األمم املتحدة املـشترك واملتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة                  

                                          ة مثل العاملني يف اجلنس ألغراض جتاريـة،                                                                  اإليدز وال سيما فيما يتعلق باجملموعات املعرضة خلطر اإلصاب         /      البشري
                    بوضع خطة لشراء        ٢٠٠٦                         وتقوم احلكومة منذ عام       .                                               ّ          ومتعاطي املخدرات باحلقن والرجال الذين ميارسون اللّواط      

             وتستند سياسة   .                                                                             أدوية للعالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي مبا يف ذلك من خالل عملية تقدمي عروض دولية
                                                                                   بادئ اليت تتضمن التركيز على اجملموعات املعرضة خلطر اإلصابة؛ والوصول إىل اخلدمات                                   احلكومة إىل عدد من امل    

                                                                                                     الصحية، والضمان االجتماعي والتثقيف اجلنسي؛ والسرية؛ ومشاركة اجملتمع املدين واألشخاص املصابني بفريوس            
                             ت على قـدم املـساواة إىل                                                                                      نقص املناعة البشري، يف ختطيط وتنفيذ وتقييم مجيع الربامج؛ ووصول مجيع اجملموعا           

                                                                                                                  العالج الوقائي وخدمات الرعاية؛ والشفافية؛ وعملية صنع القرارات باالستناد إىل العلوم املثبتة؛ وصون كرامـة               
                                   اإليدز موضوع يتناولـه الدسـتور       /                          وفريوس نقص املناعة البشري     .                                            األشخاص الذين تعرضوا للتمييز أو التهميش     

                                                                   مبرض اإليدز ويتضمن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألشـخاص املـصابني                                                 والقانون اجلنائي وقانون عام يتعلق      
  .                       بفريوس نقص املناعة البشري

                                                                                                     وأشارت حكومة اليابان إىل التدابري املتخذة مبوجب املبادئ التوجيهية اجلديدة للوقاية من فريوس نقص               -  ١٢
                                       واضيع الرئيسية الثالثة هلذه املبـادئ         وامل  .     ٢٠٠٦       أبريل   /                                        اإليدز، اليت دخلت حيز النفاذ يف نيسان       /              املناعة البشري 

             اإليدز الـذي   /                                                                      تعزيز سياسات االستجابة للتغيريات يف مفهوم فريوس نقص املناعة البشري           :                      التوجيهية املنقحة هي  
                 ؛ وتوضيح توزيـع   "    ً     ً                مرضاً عاماً ميكن التحكم به "               وأصبح يعترب اآلن   "     ً     ً               مرضاً خاصاً ال شفاء منه     "              ً    كان يعترب سابقاً    
                        مثل الرجال الذين ميارسون  (                                                           كومة املركزية واحلكومات احمللية؛ والتركيز على اجملموعات املستهدفة             األدوار بني احل

                                              كما اختذت تدابري لضمان توفري خدمات الوقاية          ).                                 مثل حتكم املرأة بصحتها اإلجنابية     (        وقضايا    )    ّ              اللّواط، والشباب 
                                                 وجيهية الدولية بـشأن فـريوس نقـص املناعـة                            من املبادئ الت    ٤                         ً                       والرعاية إىل السجناء، وفقاً للمبدأ التوجيهي       

                                                                               وتقوم هيئات حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل، وال سيما أثناء األسـبوع              .                      اإليدز، وحقوق اإلنسان   /      البشري
ّ                                   السنوي حلقوق اإلنسان، بتنظيم محالت تروجيية تشّدد على مسألة عدم التمييز                                           ويف إطار التعاون الدويل، تؤكد       .                                         

                  والتعهد بتقدمي       ٢٠٠٥         وعام       ٢٠٠٠                                            مليار دوالر أمريكي يف الفترة بني عام            ٥,٨ (               يف التمويل                     اليابان مشاركتها 
                            وكذلك دورها النشيط يف مكافحة   )     ٢٠٠٥                                                ً          مخس مليارات من الدوالرات يف فترة السنوات اخلمس ابتداًء من عام 

                 لربنـامج األمـم      "  ٥ × ٣     درة     مبا "                                                  اإليدز وال سيما يف سياق منظمة الصحة العاملية و         /                         فريوس نقص املناعة البشري   
   .     ٢٠٠٥                                            املتحدة املشترك املتعلق باإليدز اليت انتهت يف عام 

                                                                                              وأكدت حكومة املكسيك يف إسهامها احترام حقوق اإلنسان كأساس للسياسة الوطنية احلكومية املتعلقة          -  ١٣
                          وقد اسـتمر يف عـام        .                                                       اإليدز، مبا يف ذلك املشاركة النشطة جلميع شرائح اجملتمع         /                          بفريوس نقص املناعة البشري   

                                                                                                         تنفيذ احلملة اإلعالمية، مع إعداد مواد حمددة تستهدف اجملموعات املعرضة خلطر اإلصابة مبا فيها الرجال                    ٢٠٠٦
                                                                                                         الذين ميارسون اجلنس مع رجال آخرين ومع زوجاهتم، والعاملون يف جتارة اجلنس، واألشخاص الذين غريوا نوع                

  . www.yquesexo.com)                                            مبا يف ذلك إنشاء موقع جديد على الشبكة          (                                       جنسهم، والسجناء، واملهاجرون والشباب     
                                                                                              وقد أشارت وزارة الصحة إىل احلاجة إىل توسيع نطاق التعاون مع املنظمات غري احلكومية للتصدي للتحدي الذي 

          عن اجلهود    )               تتضمن إحصاءات  (            مات مفصلة                      وقدمت احلكومة معلو    .      اإليدز /                                يطرحه فريوس نقص املناعة البشري    
ّ                                                اإليدز، كما قّدمت معلومات مفصلة عن بـرامج كـل مـن             /                                              اليت تبذهلا للتصدي لفريوس نقص املناعة البشري                   
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                                  ً                                                                  وجيري اجمللس الوطين ملنع التمييز، حالياً، ثالث دراسات تتعلق بالتمييز وفريوس نقص املناعة البشري،               .         الوزارات
                                                                        األشخاص احملتجزين، والوصم يف إطار اخلدمات الصحية والتمييـز الـذي متارسـه                            وتركز هذه الدراسات على  

  .                                                     شركات التأمني ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري

                                                                                                        وقدمت حكومة نيوزيلندا معلومات عن عدد من املبادرات املتعلقة بالشواغل املعرب عنـها يف القـرار                 -  ١٤
                                                               ، أنشأت مؤسسة اإليدز يف نيوزيلندا، بتمويل جديد من وزارة الـصحة،   ٥   ٢٠٠      سبتمرب  /         ويف أيلول   .   ٨٤ /    ٢٠٠٥

                             ُ  ّ                                ً         وهذا الربنامج اجلديد هو برنامج ُيكّيف ويوسع نطاق الربنامج املوجود فعالً املعين   .                           برنامج النهوض بصحة األفارقة
             نع انتـشار                                                                                                بالتثقيف الصحي لالجئني والذي ما برح يعمل مع جمتمعات الالجئني منذ سنوات، وهو يستهدف م              

ُ                             وقد ُوضع هذا الربنامج للتثقيف       .                                                                         فريوس نقص املناعة البشري وتقدمي الدعم إىل األشخاص املصابني هبذا الفريوس               
                                                                         اإليدز والتشجيع على ممارسة اجلنس بصورة آمنة؛ والتشجيع على التمـاس            /                                 يف جمال فريوس نقص املناعة البشري     

                                                             ة البشري؛ وتقدمي الدعم الثقايف واملعلومات فيمـا يتعلـق                                                         املشورة والفحص الطوعيني بشأن فريوس نقص املناع      
                                                                                                         بالصحة اجلنسية واإلجنابية إىل مقدمي اخلدمات العاملني مع املصابني األفارقة؛ واختاذ مبادرات للحد من وصـمة            

      ة بأن            وتفيد احلكوم  .                                                       اإليدز يف جمتمعات الالجئني األفارقة الذين يعيشون يف نيوزيلندا /                       فريوس نقص املناعة البشري 
                                                                                                   التنفيذ التدرجيي لربنامج شامل إلجراء فحوص روتينية للمرأة قبل الوالدة فيما يتصل بفريوس نقص املناعة البشري 

                                                                               ومن املتوقع أن ينتهي تنفيذ هذا الربنامج على نطاق البلد كله قبل هناية السنة املالية   .     ٢٠٠٦     مارس  /             قد بدأ يف آذار
   ُ                                                          يت أُجري هلن هذا الفحص كبرية حىت اآلن، مما يعين أهنـن تقـبلن                                      وقد كانت أعداد النساء الال      .     ٢٠٠٨ /    ٢٠٠٧

                                    ُ                                                                       ذلك، وتعترف نيوزيلندا بالتقدم الذي أُحرز خالل السنوات الثالث األخرية يف التصدي الفعال لفريوس نقـص                
             للمعونـة                                                                                            اإليدز يف منطقة احمليط اهلادئ اليت هي املنطقة األوىل اليت تركز عليها الوكالة الدوليـة               /              املناعة البشري 

                                                                                                                    والتنمية يف نيوزيلندا لكنها تؤكد على أن األمر يتطلب القيام باملزيد وال سيما يف حشد طاقات القيادات علـى                   
                                                           ً       وقد خصصت الوكالة الدولية للمعونة والتنمية يف نيوزيلندا مبلغاً قدره   .                                 مجيع املستويات ويف مجيع قطاعات اجملتمع

           اإليـدز يف    /                                                  خالل ثالث سنوات ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري                                                 مليون دوالر نيوزيلندي لتنفيذ برامج         ١٩
  .                منطقة احمليط اهلادئ

                                                                                         وأشارت حكومة اجلهورية العربية السورية، يف ردها، إىل عدد من األنشطة اليت اضطلعت هبا وزارة العمل  -  ١٥
                        بفريوس نقص املناعـة                                                      وقد مشلت هذه األنشطة التركيز على زيادة الوعي         .                                  والشؤون االجتماعية ووزارة الصحة   

                              والنساء واألشـخاص احملتجـزين       )                   ال سيما يف املدارس    (                                                       البشري وآثاره، مع التشديد بصفة خاصة على الشباب         
ّ                                 وقد ركزت حلقات العمل، اليت شارك فيها أفراد من اجملموعات املعّرضة خلطر اإلصابة، علـى              .              ووسائل اإلعالم                                                          

                                                           جهود لضمان إتاحة خدمات املشورة والفحص الطوعيني بـشأن          ُ       وُتبذل    .                                    الوقاية وكذلك على الصحة اإلجنابية    
                         مبا يف ذلك الوصـول إىل       (                                                                                 فريوس نقص املناعة البشري يف مجيع أحناء البالد، وكذلك للوصول إىل العالج اجملاين              

   ).                                                        األدوية ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشري من األم إىل الطفل

                                                                     أنه على الرغم من أن خطتها الوطنية املتعلقة باإليـدز للفتـرة                                                  وقدمت حكومة تايلند معلومات تفيد ب      -  ١٦
                                              ُ  ّ                                               ال تتضمن بشكل بارز إشارات إىل حقوق اإلنسان، فقد ُنفّذت على مستوى البلد كلـه دون                     ٢٠٠٦  -    ٢٠٠٢

                                                                             وتركز خدمات الوقاية والعالج والرعاية على وصول اجملموعات املعرضـة خلطـر              .                       ً     متييز كلما كان ذلك ممكناً    
                                                                    وأكدت احلكومة، يف معرض إشارهتا إىل سياستها املتعلقـة بالتغطيـة             .                          اخلدمات على قدم املساواة               اإلصابة إىل   
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                                                                                                         الصحية الشاملة، على حق كل مواطن يف احلصول على العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي وعلى الرعاية                
                                عملية مستمرة للمتابعة والدعم                                                                      ويستفيد األطفال املصابون بفريوس نقص املناعة البشري واإليدز من            .          االجتماعية

ُ                                             االجتماعي، وقد ُوضع برنامج ملنع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل                                         وستتضمن استراتيجية اخلطة الوطنية التالية   .               
                                                                                                            بشأن اإليدز جوانب تتعلق باإلدارة والتنفيذ ومحاية حقوق اإلنسان والرصد والتقييم والبحوث، وهي جوانـب               

  .                                                                                  ظمات الشريكة املعنية على املستوى الوطين وعلى مستوى املقاطعات واجملتمعات احمللية           ُ                       سُتدمج يف عمل مجيع املن    
                                                                                     ّ                   وسيتم يف ضوء ضمانات حقوق اإلنسان إعادة النظر يف القوانني والسياسات واملمارسات اليت ال تزال متّيز ضـد            

  .                                                         األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري أو اليت تنتهك حقوقهم

                                                                                  حكومة تركيا يف إسهامها إىل تعميم الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية األولية يف مجيع أحناء       وأشارت -  ١٧
                          وتتنـاول خطـة العمـل        .                                                                                 البالد فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي          

                             مواضع انتقال الفريوس من         ٢٠٠٦       يونيه   / ن                                                                          االستراتيجية الوطنية الثالثة املتعلقة باإليدز اليت مت اعتمادها يف حزيرا         
                                                                                                          األم إىل الطفل؛ وتثقيف الشباب يف جمال املهارات احلياتية؛ واإلدمان على املخدرات؛ وزيادة وصول اجملموعات               

ّ                                                                    املعّرضة للخطر إىل اخلدمات الصحية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري                                     وهذه اجملموعات اليت تـشمل       .      اإليدز /   
                                                 ّ                                         ، ومتعاطي املخدرات باحلقن، والرجال الذين ميارسون اللّواط، واألشخاص احملتجزين، هي حمور                          العاملني باجلنس 

                                                  اإليدز والدعم املقدم يف هذا اجملال، وهو برنامج يهدف إىل  /                                               اهتمام برنامج الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري
                                    ا يف ذلك وضع إطار قانوين للتصدي                                         اإليدز من منظور حقوق اإلنسان، مب      /                                  التصدي لفريوس نقص املناعة البشري    

                                                                                  كما تؤكد احلكومة على أمهية محاية احلق يف اخلصوصية لألشخاص الذين يتربعون بالدم يف سياق فحوص   .      للمرض
  .                      فريوس نقص املناعة البشري

                                                                                                     وأشارت حكومة مجهورية فنـزويال البوليفارية إىل أن احترام حقوق اإلنسان يكمن يف صميم مبادراهتـا                -  ١٨
                                                      وشددت على األمهية اليت تعلقها على العمل مع اجملتمـع          .                                                     امية إىل التصدي لفريوس نقص املناعة البشري واإليدز          الر

                                                                                                        املدين والوفاء بالتزامها مبوجب إعالن االلتزام الذي صدر عن الدورة االستثنائية للجمعية العامة املتعلقة بفريوس نقص 
                                                   وتتناول اخلطة االستراتيجية الوطنية املتعلقة بفريوس نقص    ).               للجمعية العامة                  الدورة االستثنائية  (      اإليدز  /             املناعة البشري

                                    وخيصص أكرب جزء من ميزانيـة فنــزويال     .                                                                      املناعة البشري واإليدز الوقاية من املرض ومعاجلة املصابني به وإدارته        
                               ات فريوسات النسخ العكسي على                                                                                    املتزايدة املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري واإليدز لتوفري العالج اجملاين مبضاد          

                       ُ                     وتتضمن محالت الوقاية اليت ُتنظم على نطاق         .             طفل مصاب     ٥٠٠                                                  نطاق البلد كله، وهذا يشمل حىت اآلن أكثر من          
                   ويتم تنفيذ أحـد      .                                                                                          واسع مواضيع حمددة تركز على اجملموعات املعرضة خلطر اإلصابة مثل الشباب والنساء احلوامل            

                                                                                ني، من خالل النظام املدرسي، وهو يشمل إشاعة الوعي يف صفوف الطالب واآلبـاء                                            الربامج اليت تركز على املراهق    
      وقـد    .        طالب    ٢٧٠     ٠٠٠                                                    وقد مشلت املرحلة األوىل من هذا الربنامج أكثر من            .                              واألمهات وكذلك تدريب املعلمني   

ّ                                                                           ُوّزع على نطاق واسع يف البلد منشور يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري وحقوق اإلنسان  ُ.  

ّ                                                                           شّدد املراقب عن الكرسي الرسويل، يف إسهامه، على أنه ال يرى يف قرار جلنة حقوق اإلنسان و -  ١٩      أي   ٨٤ /    ٢٠٠٥ 
                                                                                                   حماولة للتشجيع على إضفاء الطابع الشرعي على اإلجهاض أو على تعاطي املخدرات أو على عدم جترمي ممارسـة        

ّ        وقّدم معلومات مفّصلة     .             جنس واحد                                                                            البغاء أو على االعتراف بأن الزواج هو عقد جيوز أن يتم بني شخصني من                           ّ   
                                                                                                                    عن برامج طبقتها أو دعمتها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وال سيما لدعم تعميم الوصول إىل العالج والرعاية                
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                                                                                                     والدعم؛ ومكافحة الوصم والتمييز؛ والتشجيع على إعادة الدمج يف اجملتمع؛ والتصدي للعبء الثقيل بصفة خاصة     
                      ويشري إسهام الكرسـي      .                                                              وس نقص املناعة البشري على كاهل النساء والفتيات والشباب                              الذي تلقيه جائحة فري   

ّ                                                                         الرسويل إىل التعافف عن العالقات اجلنسية احملّرمة واإلخالص يف الزواج باعتبارمها من استراتيجيات الوقاية مـن                                                       
  .                              اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري

  إسهامات من منظمات دولية-     ً ثانيا  
                                                                                                   منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، يف إسهامها، االنتباه إىل عملها الرامي إىل ضمان حقـوق                  لفتت -  ٢٠

                  وهي تعترف بـأن      .                                                                                     النساء واألطفال واجملموعات املعرضة للخطر يف سياق فريوس نقص املناعة البشري واإليدز           
            مع الرجـل                              لكامل وعلى قدم املساواة                                                                              األمن الغذائي وختفيف حدة الفقر ال ميكن حتقيقهما دون مشاركة املرأة با           

              واألمن الغذائي   .                                            والوصول إىل الغذاء الكايف هو أبسط حقوق اإلنسان  .                                    واالعتراف باحتياجاهتا وحقوقها األساسية
         والفقـر    .                                                                                               يعين الوصول إىل كميات كافية من الغذاء اآلمن واملقبول واملغذي جلميع األشخاص يف مجيع األوقات              

                                                                                       وضعف سبل املعيشة هي أمور تؤدي إىل استفحال جائحة فريوس نقص املناعة البـشري،                                     وانعدام األمن الغذائي  
  .                                                                                                              وقد تزيد من حدة أوجه عدم املساواة يف حقوق امللكية والوصول إىل املدخالت الزراعية واملـوارد الطبيعيـة                 

ّ                                     اإليدز هو يف آن معاً عامل ُمحّدد لألمن الغذائي وكذلك نتي           /                          ففريوس نقص املناعة البشري      ُ                         جة النعدام أمن الغذاء                     ً      
   ي                                                                                                 واهلجرة واعتماد استراتيجيات لكسب الرزق حمفوفة باملخاطر يف أوقات يسودها انعدام األمن الغذائ              .         والتغذية

  .                                                      يزيدان من التعرض للخطر، وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال

                                ع أحناء العامل هم من النساء،                                                                              ومبا أن نصف البالغني املصابني بفريوس نقص املناعة البشري واإليدز يف مجي            -  ٢١
                    ُ                                                           ُ                     وألن النساء والفتيات ُيصنب بدرجة غري متناسبة هبذه اجلائحة، فإن منظمة األغذية والزراعة ُتدرج املنظور اجلنساين 

                                                                                    واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هي يف الوقت الراهن أكثـر                .                             يف مجيع أعماهلا يف هذا اجملال     
                         ً                                                                     ة أمام األطراف فعالية نظراً ملا تضمنته من التزام بإزالة العقبات اليت تعترض احلقوق األساسية للمرأة،             اآلليات املتاح

                                                                                                               وكذلك بالعمل حنو وصول املرأة على قدم املساواة مع الرجل إىل املوارد واخلدمات اإلنتاجية وملكيتها والتحكم                
                                                        ملشاكل اليت تواجهها املرأة الريفية وتتوخى ضمان اختاذ                                منها، بصفة خاصة، ا      ١٤                             وتتناول االتفاقية يف املادة       .   هبا

                 وما برحت منظمـة    .                                                                                         تدابري مناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة وضمان املساواة بني اجلنسني يف املناطق الريفية        
       وضع                                                                                                           األغذية والزراعة تسعى بنشاط إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني واحلد من التمييز ضد املرأة وذلك من خالل                

                                           اقتصادي وجنساين، بالتعاون مع اجلهـات       -                                                               مبادئ توجيهية واستحداث أدوات عملية لتطبيق حتليل اجتماعي         
  .                                                            الفاعلة األخرى مثل وكاالت األمم املتحدة األخرى ومنظمات اجملتمع املدين

  .      اإليدز /      البشري                                                                              ويعاين األطفال بصورة خاصة من اآلثار املترتبة على اإلصابة جبائحة فريوس نقص املناعة      -  ٢٢
                                   اإليدز، يتم يف معظم األحيان هتميش       /                                                                          فعندما ميرض الوالدان ويتوفيان نتيجة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري         

           ُ                                                                                                     أطفاهلم كما ُتفقد املعارف الزراعية احليوية واملهارات احلياتية، مما يؤدي إىل ترك أولئك األطفال عرضة للجوع                
                                                                             وللتصدي هلذه األزمة، تقدم منظمة األغذية والزراعة الدعم لليتامى واألطفال            .                                وسوء التغذية واإلصابة باألمراض   

                                                                                                            املعرضني للخطر يف أفريقيا جنوب الصحراء، لتحسني مهاراهتم الزراعية واحلياتية لدعم سبل معيشتهم وأمنـهم               
                  م الذات يف صفوف                                                                                     كما تسعى منظمة األغذية والزراعة إىل إشاعة الوعي باملساواة بني اجلنسني واحترا             .        الغذائي
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                                                                                                            األطفال من خالل تيسري تثقيفهم فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري واإليدز وكذلك تعلـيمهم مهـارات                 
  .                                          جديدة يف جماالت الزراعة وتوليد الدخل والتغذية

                            اإليـدز، يف إسـهامه، إىل      /                                                                         واستند برنامج األمم املتحدة املشترك واملتعلق بفريوس نقص املناعة البشري          -  ٢٣
        بدعم      ٢٠٠٦                وبداية عام        ٢٠٠٥                                                        عملية مشاورة قطرية وإقليمية أجريت يف هناية عام             ١٠٠                     استنتاجات أكثر من    

                                                                                                    من برنامج األمم املتحدة املشترك لتحديد العقبات اليت تعترض سبيل إحراز تقدم حنو تعميم الوصول إىل الوقاية من 
                                                   وهذه املشاورات القطرية واإلقليمية خلصت مجيعها        .                                                         فريوس نقص املناعة البشري وتلقي العالج والرعاية والدعم       

ّ                                                          إىل أن العقبات القانونية واالجتماعية والثقافية تقّوض إمكانية االستفادة من تدخالت لصاحل أكثـر اجملموعـات                                                         
                                         والعنف املمارس ضـد املـرأة، وتعـاطي          .      ً                                             ً               تعرضاً لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري وأكثرها تأثراً باإليدز        

     ُ       وقد أُعرب يف   .                                                                            والعمل باجلنس، وممارسة اللواط هي من الظواهر اليت ال تزال منتشرة على نطاق واسع        املخدرات،
                                                                                                          املشاورات عن قلق كبري ألن حقوق اإلنسان املتصلة بفريوس نقص املناعة البشري ال حتظى بأولوية كافية ضمن                 

  . ن                                                           أولويات احلكومات الوطنية أو اجلهات املاحنة أو منظمات حقوق اإلنسا

ُ                                                   وقد تبّين من العديد من املشاورات اإلقليمية والقطرية أن ُرهاب املثليني، وأوجه عـدم املـساواة بـني              -  ٢٤                                               ّ      
                 وأكد برنامج األمم   .                                                                             اجلنسني، والتمييز ضد أفراد اجملموعات املعرضة خلطر اإلصابة هي أمور تشكل عقبات رئيسية

ّ                                رأة يف جمتمعات عديدة ُيسّرع انتقال فريوس نقـص املناعـة                                                        املتحدة املشترك املتعلق باإليدز أن الوضع املتدين للم          ُ                   
                                                                       وأكدت املشاورة اإلقليمية األفريقية أن العمل يف اجتاه تعميم الوصول إىل اخلدمات   .                          البشري ويزيد من حدة آثاره

                            وأفادت مشاورات الشرق األوسط  .             ً                                                       لن يكون ممكناً يف القارة دون تركيز أساسي على احتياجات النساء والفتيات
                                                                                     ُ  ّ                  ومشال أفريقيا أن أوجه عدم املساواة بني اجلنسني والقوانني التمييزية والوصم والتمييز هي أمور ُتقّيد تنفيذ الربامج 

                                                                                      وخالل املشاورة القطرية يف باكستان، أفاد املشاركون أن التمييز القائم على نوع اجلنس حيـول       .                املتعلقة باإليدز 
                                                                   شاورة آسيا واحمليط اهلادئ االنتباه إىل أن الزواج وإخالص املـرأة                   ولفتت م   .                                دون الوصول إىل اخلدمات الصحية    

                                  فالنساء والفتيـات ال يـتمكن مـن      .                                                                  نفسها ليسا كافيني حلماية املرأة من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري   
   ها                                                                                                         الوصول على نطاق واسع إىل طرق للحماية من فريوس نقص املناعة البشري ميكنهن حتمل تكاليفها واستخدام               

                                                                 اليت تستخدمها اإلناث ليست متاحة على نطاق واسـع حـىت اآلن،              )         الواقيات (          فالعوازل    .                    والتحكم هبا بسهولة  
  .                     ً                                                     وهناك حاجة أكثر إحلاحاً لتطوير تكنولوجيات وقائية جديدة مثل مبيدات امليكروبات

                          قوانني تدعم وحتمي حقـوق                                                                          وأكدت مشاورات عديدة أن من الضروري أن تظل عمليات سن وإنفاذ             -  ٢٥
                                    ودعت مشاورات آسيا واحمليط اهلـادئ        .                        تندرج ضمن األولويات   -                                    مبا يف ذلك حقوق املرأة والطفل        -        اإلنسان  

         ولوحظـت    .                                                                                      احلكومات يف املنطقة إىل مراجعة التشريعات اليت ال تتطابق مع السياسات الوطنية ملكافحة اإليـدز  
                                                                  ني بفريوس نقص املناعة البشري وأفراد اجملموعـات املعرضـة خلطـر                                                   احلاجة إىل سن قوانني جديدة حتمي املصاب      

                                                                                                                اإلصابة، أو إىل تعزيز وإنفاذ التشريعات القائمة، وذلك يف املشاورات القطرية اليت جرت يف االحتـاد الروسـي                  
         ن وغانا                                                                                                      والبوسنة واهلرسك واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسنغال وسوازيلند وسرياليو         

  .                                                                ومدغشقر ونيجرييا وهاييت ومقاطعة كوسوفو اليت تتوىل األمم املتحدة إدارهتا

                                                                                                       وأكد برنامج األمم املتحدة املشترك املتعلق باإليدز موقفه من أن زيادة عدد األشخاص الذين يعرفـون                 -  ٢٦
                     إىل عدد أكرب من األشخاص                                                                           وضعهم فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري هو أمر بالغ األمهية بالنسبة للوصول 
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                                                                                                                 الذين هم حباجة للعالج، وللوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل وتوفري خدمات وقائية مكثفة وال سيما                  
                                                   ويف هذه احلاالت، تكون إتاحة االستفادة من فحـوص           .                                                 للزوجني املصاب أحدمها مبرض ينتقل باالتصال اجلنسي      

                                                                    أكد املشاركون من اجملتمع املدين يف املشاورات الوطنيـة واإلقليميـة            و  .                            من ضرورات حقوق اإلنسان     س     الفريو
                                                                                                          والعاملية أن فحوص فريوس نقص املناعة البشري جيب أن تكون قائمة على إعالم الشخص املعـين وأن تكـون                   

                                                                                                وأشري إىل عدم توفر إمكانيات كافية لالستفادة من إجراء فحوص الفريوس بشكل طوعي وسري وذلك                 .      طوعية
                                                                                                   شاورات اليت جرت يف إثيوبيا وألبانيا وبابوا غينيا اجلديدة وبنغالديش وبوتسوانا وترينيداد وتوباغو ومجهورية     يف امل

                                                                                                              مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ورومانيا وسورينام والصومال وغابون وكمبوديا ومولدوفا ومقاطعة كوسوفو اليت            
                                   ً                          تعاين من وطأة الفريوس أهنا تقوم حالياً بتـوفري فحـوص                                     وأبلغت بعض البلدان اليت     .                           تتوىل األمم املتحدة إدارهتا   

                                                                                                        فريوس نقص املناعة البشري على أساس روتيين للمرضى يف مجيع املستوصفات واملرافق اليت تقدم خدمات صحية                
  .               للمجتمعات احمللية

           لتعليميـة                                        ُ                                                     وأشري يف مشاورات عديدة إىل أن الرسوم اليت ُتفرض على املستفيدين من اخلدمات الصحية وا               -  ٢٧
ّ                                                                        تشكل عقبة حتّد من الوصول إىل هذه اخلدمات وال سيما وصول األشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر     فحىت   .            

                               ً      ً     ً                   ُ         ّ                               الرسوم البسيطة ميكن أن تشكل عبئاً مالياً كبرياً على األفراد واألسر وُتضعف التقّيد بنظم العالج من فريوس نقص 
                                                                 مت بلدان مثل إثيوبيا والربازيل وبوتسوانا وتايلند ومجهوريـة                وقد قا   .                                         املناعة البشري واستخدام وسائل الوقاية    

                                                                                                                       ترتانيا املتحدة وزامبيا والسنغال بتعديل سياساهتا املتعلقة بتمويل الرعاية الصحية إللغاء الرسـوم الـيت يـدفعها                 
   دت           وقد أشـا    .                                                                                          املستفيدون من العالج من فريوس نقص املناعة البشري وذلك يف مرافق تقدمي اخلدمات الصحية             

              ، وهي تدعو إىل  "                             أربع أشياء جمانية ورعاية واحدة "                                                       املشاورة القطرية يف الصني بالسياسة اجلديدة للحكومة املعنونة 
                                                                                                    توفري عالج جماين مبضادات فريوسات النسخ العكسي لسكان األرياف أو األشخاص الذين يعانون من صعوبات               

                            ً                        استشارة والفحص الطوعيني جماناً؛ وتوفري خـدمات                                                               مالية والذين يعيشون يف املناطق احلضرية؛ وتوفري خدمات       
          ً                                                                                                        جمانية أيضاً ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشري من األم إىل الطفل وفحص املواليد؛ وتوفري التعلـيم اجملـاين                   

  .                                                                       لألطفال امليتمني بسبب اإليدز؛ وتقدمي الرعاية واملساعدة االقتصادية لألسر املتأثرة

                                 ً                                                     املتحدة املشترك املتعلق باإليدز عدداً من التوصيات احملددة املنبثقة عن املـشاورات                                وأوجز برنامج األمم   -  ٢٨
       ُ         ً                                                                                 واليت اعُتربت شروطاً هامة لتذليل العقبات اليت تعترض سبيل تعميم الوصول إىل اخلدمات وأوصى باختاذ إجراءات 

  :                          ومن بني هذه التوصيات ما يلي  .                                  حمددة للمساعدة يف الوفاء هبذه الشروط

                                                                                                  محاية وتعزيز حقوق اإلنسان املتصلة باإليدز للمصابني بفريوس نقص املناعـة البـشري والنـساء                    بغية 
  :                                                                                           واألطفال وأفراد اجملموعات املعرضة خلطر اإلصابة، وضمان مشاركتهم املركزية يف هذه العملية جبميع جوانبها

                            توفري األمـوال للـشروع يف                                                                        ينبغي للحكومات الوطنية واجلهات املاحنة الدولية إيالء األولوية ل          ) أ ( 
                                                                                                                محالت للتعبئة االجتماعية باللغات احمللية، حلماية وتعزيز احلقوق املتصلة باإليدز والقضاء على الوصم والتمييـز               

                                املتصلني بفريوس نقص املناعة البشري؛
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                                                                                 ينبغي للحكومات الوطنية، عند االقتضاء، وضع وتطبيق تشريعات وسياسات للقضاء على الوصم   ) ب ( 
                                                                                                       تمييز املتصلني باإليدز ضد املصابني بفريوس نقص املناعة البشري، ومتعاطي املخدرات بـاحلقن، والعـاملني                  وال

                                                                                 باجلنس، والرجال الذين ميارسون اللواط، وغريهم من اجملموعات السكانية املعرضة خلطر اإلصابة؛

                         دمة للشبكات واملنظمـات                                                                        ينبغي للحكومات الوطنية واجلهات املاحنة الدولية زيادة األموال املق          ) ج ( 
                                                                                                املعنية باألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري لكي تتمكن من القيام حبمالت توعية باللغات احمللية فيما 
                                                                                                 يتعلق بالوقاية والعالج املتصلني بفريوس نقص املناعة البشري هبدف زيادة الوعي وحتسني تقدمي خدمات الوقايـة    

                 ص املناعة البشري؛                       والعالج املتعلقة بفريوس نق

ّ                                                                    ينبغي للبلدان أن ُترّوج من خالل القيام حبمالت عاملية ووطنية، للفكرة القائلة بأن من الضروري   ) د (    ُ                 
                                                                                                            أن يعرف كل شخص حالته فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري وأن يكون بإمكانه الوصول إىل املعلومات                 

                                                             من خدمات يف بيئة اجتماعية وقانونية تكون داعمة وآمنـة                                                            املتعقلة باإليدز وخدمات املشورة وما يتصل بذلك        
                                                                          إلجراء فحص سري وطوعي له للكشف عن حالته فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري؛

                                                                                ينبغي للحكومات أن تشجع االستفادة على قدم املساواة من التدخالت املتصلة باإليدز من خالل     )   ه ( 
                                                                             حة لتخفيض أو إلغاء الرسوم املفروضة على املستفيدين من خدمات الوقايـة                                                مراجعة سياساهتا املتعلقة بنظام الص    

  .                                    والعالج والرعاية والدعم املتصلة باإليدز

ّ                                                                                              وقّدمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان معلومات عن خمتلف أنشطتها يف جمال فـريوس                -  ٢٩   
      طبع     ٢٠٠٦                                    ت املفوضية االنتباه إىل أنه قد مت يف عام     ولفت  .   ٨٤ /    ٢٠٠٥                     اإليدز املتصلة بالقرار  /                 نقص املناعة البشري

    وقد   .                   اإليدز وحقوق اإلنسان /                                                                             وتوزيع صيغة موحدة للمبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البشري      
    سبة                                              املتعلق بالوقاية والعالج والرعاية والدعم، مبنا ٦                                                           مت إصدار هذه الصيغة اليت تتضمن املبدأ التوجيهي املنقح رقم      

                                                      ُ                                                       الذكرى العاشرة لوضع الصيغة األصلية للمبادئ التوجيهية وقُبيل انعقاد املؤمتر الدويل السادس عشر املعين باإليدز         
                                                                               وتواصل املفوضية التشجيع على احترام حقوق اإلنسان عند التصدي للتحدي الذي ميثله فريوس    ).     ٢٠٠٦      اإليدز  (

                                                    الل إدماج املعارف املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري وما                   وهي تقوم بذلك من خ  .                         نقص املناعة البشري واإليدز
                                                                                                            يتصل بذلك من قضايا يف عمل مجيع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك من خالل تقدمي معلومـات إىل                    

      لقـة                                                      ويف املقابل، تعمل املفوضية على إدماج املعارف املتع         .                                                       هيئات املعاهدات عن البلدان اليت تقدم تقارير دورية       
                                                                                                           حبقوق اإلنسان من خالل اجلهات الفاعلة العاملة يف جمال فريوس نقص املناعة البشري واإليدز وال سيما شركاء                 

    كما   .                                                                                    ويتم االضطالع بعدد من األنشطة املشتركة مع برنامج األمم املتحدة املشترك املتعلق باإليدز        .             األمم املتحدة 
                                                          لدول األعضاء وشركاء األمم املتحدة فيما يتعلق مبشاريع تنفذ على                                           تقوم املفوضية، بصورة متزايدة، بتقدمي الدعم ل

                                                                                                       املستويني الوطين ودون الوطين وهتدف بصفة خاصة إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان لألفراد واجملموعات املعرضة               
  .               لإلصابة والتمييز

                         ىل عملها بشأن الـربامج                                                                                وأشارت إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، يف إسهامها، إ          -  ٣٠
                                                                                             املتصلة بفريوس نقص املناعة البشري واجملموعات احملددة اليت تشمل النساء واألطفال والشباب واملسنني والشعوب 

                                                                                             وفيما يتعلق باملرأة، أشارت اإلدارة إىل التطورات يف العمل الذي تضطلع به هيئتان تقدم اإلدارة خدماهتا   .       األصلية
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                                وقد قررت جلنة وضع املـرأة يف         .                                                          اء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وجلنة وضع املرأة                  جلنة القض   :            إليهما ومها 
                                        تقاسم املـسؤوليات بـني املـرأة والرجـل      "                           النظر يف املوضوع املعنون        ٢٠٠٦                               دورهتا اخلمسني املعقودة يف عام      

                             ذلـك يف دورهتـا الثالثـة        و  "      اإليدز /                                                                        بالتساوي، مبا يف ذلك توفري الرعاية يف سياق فريوس نقص املناعة البشري           
                                                                           وستكون شعبة النهوض باملرأة التابعة هلذه اإلدارة مسؤولة عـن األعمـال              .     ٢٠٠٩                         واخلمسني اليت ستعقد عام     

                                                                                                           التحضريية لعقد الدورة الثالثة واخلمسني اليت ستشمل تنظيم اجتماع لفريق من اخلرباء حول هذا املوضوع يف عام             
ّ              اء الذي سُيقّدم إىل اللجنة                              وإعداد تقرير اجتماع فريق اخلرب    ٢٠٠٨   ُ         .  

                       وتدعو خطة عمل مدريد      .                  اإليدز على املسنني   /                                                      كما أشارت اإلدارة إىل أثر فريوس نقص املناعة البشري         -  ٣١
              اإليدز على صحة  /                                             إىل حتسني عملية تقييم أثر فريوس نقص املناعة البشري  )     ٢٠٠٢ (                             الدولية ملدريد املتعلقة باملسنني 

  .                          أو الباقني على قيد احليـاة  /                                                      صابني أو من الذين يقومون برعاية أفراد أسرهم املصابني                                 املسنني، سواء أكانوا من امل    
ّ                               يف شيوع ُترّهات ومفاهيم خاطئة حول احلالة   ٤٩-  ١٥                                                    وقد أسهم االعتماد على بيانات مقارنة للمجموعة العمرية    ُ        

                   لك، ميكن مالحظة حدوث      ومع ذ  .                                                                 اجلنسية للمسنني ومدى إمكانية تعرضهم لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري
                                                                                                                 حتسن كبري يف هذا اجملال، حيث إن برنامج األمم املتحدة املشترك املتعلق باإليدز قد تعهد بتصنيف بيانات انتشار                  

                           عن وباء اإليدز العاملي مثل     ٢٠٠٦               وقدم تقرير عام   .      ً  عاماً  ٥٠                                           اإلصابة بالنسبة لألشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 
  .                           هذه البيانات بالنسبة لبلدين

                         وقد أوىل برنامج األمـم       .                                      اإليدز آثار شديدة الوطأة على األسر      /                                 ولفريوس فريوس نقص املناعة البشري     -  ٣٢
                                                                  ً                                              املتحدة املعين باألسرة، التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، وفقاً للتركيز على األسر، وقدرة األسـرة               

         ً     ً    ، اهتماماً خاصاً    )    ٢٠٠٤ (                            شرة للسنة الدولية لألسرة                                                               على التكيف وسياسة األسرة يف سياق الذكرى السنوية العا        
                                                        وبصفة خاصة، نظم الربنامج حلقيت عمل إقليميتني معنيتني          .              اإليدز واألسرة  /                                ملوضوع فريوس نقص املناعة البشري    

                                                اإليدز ورفاه األسرة إحدامها ملنطقة جنوب وجنوب شـرق   /                                                بالسياسة العامة يف جمال فريوس نقص املناعة البشري    
                                                           وكان الغرض من حلقيت العمل هو اجلمع بني اجلهات الفاعلة             ).     ٢٠٠٤ (                        واألخرى ملنطقة أفريقيا      )   ٠٥  ٢٠ (      آسيا  

                                                                اإليدز على األسر يف املنطقة؛ والنظر يف كيفية تعامـل األسـر             /                                                املعنية للنظر يف أثر فريوس نقص املناعة البشري       
                                       اسة العامة ملساعدة احلكومات يف تعزيز قدرة                                                          واجملتمعات احمللية مع املرض؛ واإلسهام يف وضع إطار استراتيجي للسي

                          دراسة عن أثر فـريوس          ٢٠٠٥                            كما أصدرت اإلدارة يف عام        .                                               األسر والشبكات األسرية على التعامل مع املرض      
                                           خيارات للسياسة العامة من أجل التـصدي         :              اإليدز واألسرة                              اإليدز على األسر حتت عنوان       /                   نقص املناعة البشري  

  .                   ألزمة رأس املال األسري

                                                                                                        كما تناولت اإلدارة أنشطة حمفل األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، الذي تقدم اإلدارة               -  ٣٣
ّ                                                                                                وُيوّجه انتباه خاص إىل األولوية اليت يوليها احملفل جلمع وتصنيف البيانات املتعلقة بفريوس نقـص                 .             خدماهتا إليه    ُ 

   .              املناعة البشري

                                                                    تها أمانة جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ على                       وركزت املعلومات اليت قدم -  ٣٤
                                                            ُ                                  اجملموعات السكانية اليت تعيش على هامش اجملتمع واجملموعات األخرى اليت ُتعتـرب شـديدة التعـرض للخطـر      

                      لعمـر ونـوع اجلـنس                                                                                          باالستناد إىل أمناط السلوك والعرق والطبقة االجتماعية واألصل اإلثين وامليل اجلنسي وا            (
 ُ   ّ                                                                 وُتسلّم اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ بأن التمييز حيول   )                                واخلصائص اجلغرافية أو االجتماعية  
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                                                                                                                 دون الوصول على قدم املساواة إىل السلع واخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري والرامية إىل الوقايـة                 
                    اإليدز وتطوير لقاحات  /                                                        العقاقري الضرورية للرعاية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري                        وتوفري الرعاية، مبا يف ذلك 

  .                                              لالستجابة لالحتياجات اخلاصة جلميع السكان يف كل مكان

                                                                                            ويتخذ عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان املتصلة  -  ٣٥
                       التعاون اإلقليمي مـن      )  أ   : (                                                                  ة البشري لصاحل اجملموعات املتأثرة واملعرضة للتأثر به ثالثة أوجه                          بفريوس نقص املناع  

                        برامج وقاية للمجموعات     )  ب (         اإليدز؛ و  /                                                                    أجل التصدي على حنو أكثر فعالية جلائحة فريوس نقص املناعة البشري          
                                  اجملموعات املعرضة للخطر والـيت مت       و  .                                      الدعوة إىل اعتماد السياسات املناسبة      )  ج (                             املعرضة لإلصابة أو للخطر؛ و    

  .                                       وسائقي الشاحنات وأسـرهم، والنـساء       )                  وال سيما الفتيات   (                                           بشأهنا االضطالع بأنشطة حمددة تشمل الشباب       
                                                                                                         واملواضيع اليت هي حمور التركيز تشمل تعاطي املخدرات، والصحة اجلنسية واإلجنابية والتوعية بالوقاية من فريوس         

        تعزيـز   "              واملعنـون        ٢٠٠٥      مايو   /                                                   ألمثلة على ذلك املشروع الذي بدأ تنفيذه يف أيار              ومن ا   .                    نقص املناعة البشري  
                                                           ويستند هذا املشروع إىل اخلربات املستمدة من مشاريع سابقة            ".                                              املهارات احلياتية من أجل سلوك إجيايب للشباب      

                       مبيا والصني والفلـبني                                                اإليدز وقضايا اإلدمان على املخدرات يف كولو       /                                       تتعلق مبعاجلة فريوس نقص املناعة البشري     
                                                                                            واجملموعة املستهدفة يف هذا املشروع هي بالدرجة األوىل جمموعة الشباب املنقطعني عن الدراسـة                .           وسري النكا 

                                                                             وتسعى املشاريع إىل زيادة إمكانية الوصول إىل املعلومات واملهارات، واخلدمات            .                            والذين يصعب الوصول إليهم   
                       اإليدز، لـتمكني هـذه      /                                                 ضايا الرعاية املتصلة بفريوس نقص املناعة البشري                                 املتعلقني بالصحة اجلنسية وق           والعالج

               وليست هناك سوى   .      اإليدز /                                                                      اجملموعة من اختاذ قرارات مستنرية بشأن الصحة اجلنسية وفريوس نقص املناعة البشري
             ن خـوف أو                                                                                                    برامج قليلة للغاية ميكن هلذه اجملموعات السكانية الوصول إليها، وال سيما جمموعات الشباب، دو             

               ً                                                                                بل إن هناك عدداً أقل من الربامج املصممة لبذل جهود متعمقة لتغيري أمناط السلوك واالعتراض                 .             وصم أو خجل  
  .                                                  على االختالالت بني اجلنسني اليت هي السبب اجلذري لضعف املرأة

           آسيا تسهم                                                                                             وأفادت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا بأن الفوارق االجتماعية يف منطقة غرب              -  ٣٦
                                                       وبصفة خاصة، فإن الفقر، وعدم إمكانية الوصـول إىل           .                                                   بصورة كبرية يف التعرض لفريوس نقص املناعة البشري       

                                                                                                                   املعلومات واخلدمات املتعلقة بالوقاية إال بقدر حمدود، والتمييز القائم على نوع اجلنس، واألمية، وتزايد احلـراك                
ّ       السكاين والرتاعات، هي أمور تزيد من حّدة انت                                                وتدعو اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا إىل   .         شار املرض                                  

                                                                                                           املساواة االجتماعية من خالل براجمها وسياساهتا الرامية إىل مساعدة الدول األعضاء يف التصدي لفريوس نقـص                
  .        التعليم                                                                               وذلك يشمل تعزيز الوصول على قدم املساواة إىل املعلومات والرعاية الصحية و             .                       املناعة البشري واإليدز  

                             ً                                                                           وهلذا الغرض، تقوم اللجنة حالياً بصياغة إطار إقليمي يقوم على احلقوق فيما يتعلق بالتدخالت على صعيد تطبيق     
  .                 السياسة االجتماعية

                            التزام املنظمة الـوارد يف       )         اليونسكو (                                                                      وأكد إسهام ورد من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة            -  ٣٧
                                                                            بالتصدي لفريوس نقص املناعة البشري واإليدز، من أجل مواجهة التحدي الـذي يطرحـه                          استراتيجيتها املتعلقة   

                                            وأوجز إسهام اليونسكو عملها فيما يتعلق بفريوس   .                           اإليدز من منظور حقوق اإلنسان /                      فريوس نقص املناعة البشري
                    ً  اللواط واملهاجرين فضالً                                                                             نقص املناعة البشري واملرأة والشباب ومتعاطي املخدرات باحلقن والرجال الذين ميارسون 

                                                                                 وترى اليونسكو أن العمل مع اجملموعات السكانية الرئيسية، مبا فها متعاطو املخدرات باحلقن   .                  عن مسألة العنصرية
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                                                                                                             والرجال الذين ميارسون اللواط، والعاملون باجلنس والنساء وغريها من اجملموعات السكانية املعرضة للخطر، هو              
                                         وتشجع اليونسكو هيئات األمـم املتحـدة         .                                  فريوس نقص املناعة البشري واإليدز                                 أمر أساسي للتصدي الفعال ل    

                                                                                                        ووكاالهتا على إيالء اهتمام خاص هلذه اجملموعات وغريها من اجملموعات واألفراد مثل املشردين واجملتمعات اليت               
  .                                             تعيش يف حالة نزاع والبلدان اخلارجة من النـزاعات

                                                            نسكو مثال مكتبها يف موسكو الذي أجنز، مبساعدة صندوق األمم املتحدة                              وفيما يتعلق باملرأة، قدمت اليو -  ٣٨
                                                اإليدز، دراسة استقصائية لتحليل اجتاهات الرأي       /                                                         للسكان وجمتمع السكان املصابني بفريوس نقص املناعة البشري       

  .                 ة يف االحتاد الروسي                  اإليدز يف مناطق خمتار /                                                              العام إزاء احلقوق اإلجنابية للمرأة املصابة بفريوس نقص املناعة البشري
                                                  اإليدز وحقوق اإلنسان، اليت أطلقتـها اليونـسكو         /                                                         وهتدف مبادرة الشباب املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري       

                                   املنظمات الطالبية ومنظمات الـشباب     (                                                                         وأمانة برنامج األمم املتحدة املشترك واملتعلق باإليدز، إىل متكني الشباب           
                                                                       من العمل يف جمتمعاهتم احمللية ملكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشري والوصم  )               ّ            غري احلكومية واملرّبون النظراء

                       ً                                                       وتستخدم هذه املبادرة هنجاً يقوم على املشاركة، وجتمع بني التدريب والعمل وتركز علـى    .                      والتمييز املتعلقني به  
                           اليونسكو املتكاملة ملكافحة                        كما أن استراتيجية      .                                                          الشباب وحقوق اإلنسان وفريوس نقص املناعة البشري واإليدز       

                                                                      ُ                         العنصرية والتمييز وكره األجانب وما يتصل من ذلك من تعصب، وهي استراتيجية ُتعىن بالعالقة بني فريوس نقص 
                                                                                                              املناعة البشري والعنصرية، تشجع العمل من أجل مكافحة الوصم والتمييز املتصلني بفريوس نقص املناعة البشري               

                                                                                رى من التمييز املتصل بامليول اجلنسية ونوع اجلنس والعرق والفقـر ويعـززان                                            واللذين يستندان إىل أشكال أخ    
                                                                              وفيما يتعلق مبتعاطي املخدرات باحلقن، تعتقد اليونسكو أنه ما مل يتم معاجلة االحتياجات   .                  بدورمها هذه األشكال

                          ن يكون لربامج الوقايـة                                                                   االجتماعية واالقتصادية لألشخاص املعرضني لتعاطي املخدرات، فل       -                      التعليمية والثقافية   
ّ                                        والعالج إال أثر حمدود من حيث احلّد من السلوك الذي يعرض هذه اجملموعات للخطر                    ً     واليونسكو تدعم عدداً من   .                             

                                                                                                                 الربامج املتعلقة بالصحة املدرسية والتوعية املتصلة بإساءة استخدام العقاقري، وكذلك الربامج املوجهة حنو الشباب              
                                                                                  باللجوء إىل التعليم غري الرمسي لدرء خماطر التعرض لإلصابة بفريوس نقص املناعـة                                         املنقطعني عن الدراسة وذلك     

                                                  وباملثل، فإن الرجال الذين ميارسون اللواط هم من أكثر   .                                                 البشري واحلد من األذى املتصل بإساءة استخدام العقاقري
                          دالت اإلصابة بفريوس نقـص                  ً                                                                  اجملموعات تأثراً جبائحة فريوس نقص املناعة البشري على نطاق العامل كما أن مع            

                                                                                               املناعة البشري واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي يف صفوف الرجال الذين ميارسون اللواط هي يف تزايد مستمر 
                                                                                      وقد عملت اليونسكو بنشاط يف جمال خماطر تعرض الرجال الذين ميارسون اللواط لإلصابة               .                       يف العديد من البلدان   

                                                                          إليدز يف جنوب شرق آسيا حيث اشتملت تدخالهتا على إنشاء خطوط هاتفيـة                                           بفريوس نقص املناعة البشري وا    
                                                                                                  مباشرة ومشاريع لتثقيف النظراء وبرامج تقوم على استخدام اإلنترنت ومشروع للرجال العاملني بتجارة اجلنس يف 

         ؛ وتنظيم  ) ا     السون (                          يف احلمامات البخارية للرجال   )        العوازل (                                              احلانات؛ ومشروع يشجع استخدام الذكور للرفاالت    
                                                                                 ّ                                  حلقات عمل وطنية تتعلق بالرجال الذين ميارسون اللواط؛ وتنظيم حلقة تدريب إقليمية للمرّبني النظراء املعنيني                

  .                           بالشبان الذين ميارسون اللواط

        اإليـدز   /                                                                                            وأثار برنامج األغذية العاملي مسألة العالقة بني حقوق اإلنسان وفريوس نقص املناعة البـشري              -  ٣٩
                                                                                              والحظ وجود أدلة على أن األسر املعيشية الفقرية املتأثرة بفريوس نقص املناعة البشري واإليدز                .               واألمن الغذائي 

                                                 ويؤدي التعرض لسوء التغذية الناجم عن ذلك إىل تفاقم   .                                                 تواجه على األرجح صعوبة يف احملافظة على أمنها الغذائي
         فقد يضطر   .                                   ورها إىل زيادة تدهور احلالة التغذوية                                                        اآلثار السلبية لفريوس نقص املناعة البشري واإليدز اليت تؤدي بد
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     وأكد   .                                                                                         أفراد األسرة املتأثرة بالفريوس إىل اللجوء إىل سلوك يعرضهم خلطر شديد وذلك جملرد توفري الغذاء ألسرهتم
                                    ِّ                                                                 برنامج األغذية العاملي احلاجة إىل أن يسلِّم جملس حقوق اإلنسان، عند نظره يف موضوع حقوق اإلنسان وفريوس           

                                                                                           اإليدز، بأن الغذاء الكايف والتغذية اجليدة مها من بني أهم االحتياجات الفورية لألشـخاص               /                 ص املناعة البشري    نق
  .                              املصابني بفريوس نقص املناعة البشري

                                                                                             وأفادت منظمة التجارة العاملية بأنه ليس لديها أي نشاط أو برنامج حمددين ملعاجلة حقوق اإلنسان املتصلة  -  ٤٠
                      ولفتت منظمة التجارة     .                                                                    عة البشري بالنسبة للنساء واألطفال واجملموعات املعرضة خلطر اإلصابة                        بفريوس نقص املنا  

                                                                                       من إعالن الدوحة بشأن االتفاق املتعلق حبقوق امللكية الفكرية املتـصلة بالتجـارة               ٦                              العاملية االنتباه إىل الفقرة     
                                    ويف ضوء الصعوبات اليت ينطوي عليها هذا   .                                                          والصحة العامة، اليت تسمح بإصدار تراخيص إلزامية يف ظروف حمددة

                                                                                                              املخطط بالنسبة للبلدان اليت ال متلك قدرات كافية أو ال متلك أية قدرات تـصنيعية يف قطـاع املستحـضرات                    
               ً                                                                                        الصيدالنية، وعمالً باملقرر الالحق للمجلس العام ملنظمة التجارة العاملية بشأن تنفيذ هذه الفقرة، فقد اعتمد اجمللس 

ّ         بروتوكوالً ُيعدِّل االتفاق املتعلق حبقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة قُّدم     ٢٠٠٥      ديسمرب  /        نون األول          العام يف كا ُ                                                     ِّ   ُ ً         
  ،    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول ١                                   إىل أعضاء املنظمة للموافقة عليه حبلول 

  إسهامات من منظمات غري حكومية-     ً ثالثا  
                      ً            اإليدز، يف إسهامها، عـدداً مـن        /                  قص املناعة البشري                                                     أثارت الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس ن       -  ٤١

                                                                                                               القضايا احملددة وأوهلا اخلدمات الشاملة اليت توفر يف السجون يف كندا فيما يتـصل بفـريوس نقـص املناعـة                     
                                                                                    اإليدز وتالحظ الشبكة أن استخدام املخدرات غري املشروعة يف السجون على نطاق واسع سواء يف كندا  /      البشري

                                                            فقد أظهرت الدراسات أن درجة انتشار فريوس نقـص املناعـة           .             َّ                  ى هو أمر موثَّق بصورة جيدة                      أو يف بلدان أخر   
  .                                                                                                       البشري بني األشخاص املسجونني يف كندا هي أعلى مرات عديدة من درجة انتشاره يف صفوف غري الـسجناء                 

                                 كندية على املستوى الفيدرايل أو                                                                َّ                            وتلفت الشبكة القانونية االنتباه إىل أنه مل يتم توفري احملاقن املعقَّمة يف السجون ال             
                 إىل الـسلطات        ٢٠٠٤                                                                                       مستوى املقاطعات، على الرغم من الدعوة اليت وجهها وزير الصحة الفيدرايل يف عـام               

                                                                  َّ                                   املسؤولة عن السجون الفيدرالية للشروع يف برامج رائدة لتوفري احملاقن املعقَّمة ولوضع مبادئ توجيهية هلذه الربامج 
                                                                                        من البلدان األوروبية، ومنها إسبانيا وأملانيا وسويسرا ومولدوفا، وكذلك يف بـيالروس                           وتوجد يف عدد      .        الرائدة

                                                                                                                 وقريغيزستان ومجهورية إيران اإلسالمية، برامج لتبادل اإلبر يف السجون أثبتت أهنا تقلل من خماطر انتقال اإلصابة                
                                ، دون التشجيع علـى البـدء                يف السجون   "    جيم "                                                             بفريوس نقص املناعة البشري وعدوى التهاب الكبد من النوع          

                                                       وتالحظ الشبكة القانونية أن حراس الـسجون أنفـسهم           .                                                بتعاطي املخدرات أو تعريض حراس السجون للخطر      
ّ                                              يشعرون بأهنم حمميون بواسطة هذه الربامج، يف البلدان اليت ترّسخ فيها تطبيقها، ألن احتمال تعرضهم حملقنة ملوثة                                                       

                                                                            ء أو تفتيش الزنزانات يقل عندما يكون باإلمكان تبادل احملاقن بشكل ميكن                                                  بالفريوس أثناء قيامهم بتفتيش السجنا    
                                                                                                   وبرامج احملاقن املعقمة متاحة للكنديني خارج السجون، كما أن الشبكة القانونية تدعو احلكومة إىل                .           التحكم به 

  .                  املناعة البشري                                                                                               احترام وإعمال حق السجناء فيما يتعلق بتوفري نفس اخلدمات األساسية للوقاية من فريوس نقص             
                            ً                                                                                وأثارت الشبكة القانونية أيضاً موضوع التمويل والدعم املقدمني من احلكومة إىل آليات ومنظمات تدعم حقوق               
                                                                                                           اإلنسان للمجموعات السكانية املعرضة خلطر اإلصابة هبذا املرض، وال سيما النساء والرجال الـذين ميارسـون                

                                                               ما أثارت الشبكة القانونية مسائل تتعلـق حبقـوق اإلنـسان            ك  .                        ّ                    اللواط، واألشخاص الذين غّيروا نوع جنسهم     
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  ،     ٢٠٠٥            ففي عـام      .      اإليدز /                                                                                للشعوب األصلية يف كندا املتأثرة بصورة غري متناسبة بفريوس نقص املناعة البشري           
                                                                  يف املائة من جمموع سكان كندا لكن نسبة حـاالت اإلصـابة يف                 ٣,٣                                       كانت هذه الشعوب متثل ما نسبته حنو        

                وتشكل إصـابات     .                                                                   يف املائة من جمموع اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشري             ٧,٥               صفوفها جتاوزت 
      ويعاين   .                                                                                   النساء نصف احلاالت اجلديدة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري يف صفوف السكان األصليني يف كندا

                         جتماعي واالقتصادي، ومجيعها                                                 ً                       السكان األصليون يف كندا من التمييز الذي يتخذ أشكاالً متعددة ومن التهميش اال
        وتلفـت    .                                 اإليدز يف جمتمعات الشعوب األصلية     /                                                              عقبات أمام جهود التصدي بفعالية لفريوس نقص املناعة البشري        

                                                      مليار دوالر من الدوالرات الكندية خالل مخس سنوات            ٥,١                                                     الشبكة القانونية االنتباه إىل تعهد حكومي بإنفاق        
                                                                    ني خدمات اإلسكان والصحة والتعليم وغريها من اخلدمات األساسـية يف                                            على جمتمعات الشعوب األصلية لتحس    

َ         ووفقاً للشبكة القانونية، مل ختصص حكومة كندا حىت اآلن املبالغ املُتَعَهد هبا  .              مجلة أمور أخرى  َ  ُ                                                    ً     .  

  .  )١ (                                       ً     ً                                                        وقدم مركز القيادة العاملية للمرأة تقريراً مفصالً استند إىل خربات عدد من املنظمات غري احلكوميـة                -  ٤٢
                                             ً      ً                                                       ويتناول التقرير موضوع العنف اجلنساين ويقدم حتليالً وعدداً من االقتراحات احملددة تتمحور حول الفرضـيات               

  :            اخلمس التالية

             فجذور هـذا     .                      اإليدز والعنف اجلنساين   /                                                    من املهم فهم العالقة بني فريوس نقص املناعة البشري          ) أ ( 
                                                            ينامية قاتلة يف حد ذاته وباالقتران بفريوس نقص املناعـة                                                                 العنف تكمن يف عدم املساواة بني اجلنسني كما أن له د          

       اإليدز؛ /      البشري

                                                                                           تؤثر االختالفات يف العرق واألصل اإلثين واللغة ونوع اجلنس والسن وغريهـا مـن العوامـل                  ) ب ( 
                       ً     ً         ً                                                                      االجتماعية العديدة تأثرياً كبرياً ومتمايزاً على ما يترتب على كل من العنف اجلنساين وفـريوس نقـص املناعـة              

                                                       اإليدز من آثار على حياة النساء والفتيات يف خمتلف اجملتمعات؛ /      البشري

                                                                                       هناك حاجة للتسليم بعدد من العقبات والتحديات الرئيسية اليت تواجه التصدي بصورة شـاملة       ) ج ( 
                                                      اإليدز وما ينشأ عن ذلك من عوائق تعتـرض سـبيل            /                                                     للعالقة بني العنف اجلنساين وفريوس نقص املناعة البشري       

                             ية واخلدمات والتوعية الفعالة؛     الوقا

                                                                                          هناك حاجة للتأكيد على أمهية التصدي، بصورة شاملة تراعي نوع اجلنس وحقوق اإلنـسان،                ) د ( 
                                                ويعرض اإلسهام بعض العناصر الرئيسية ملثل هذا         .                      اإليدز والعنف اجلنساين   /                                  لكل من فريوس نقص املناعة البشري     

                                                                     اء ممارسة العنف ضد النساء والفتيات بسبب اتباع استراتيجيات من                                              واخلطر املتزايد احملتمل وقوعه من جر       .      النهج

                                                      

، ومركز )داكن(، وهيئة العمل الكندية من أجل السكان والتنمية )جنوب أفريقيا(هيئة املعونة الدولية  )١(
، )الواليات املتحدة األمريكية(، ومركز حقوق اإلجناب )الواليات املتحدة األمريكية(الصحة واملساواة بني اجلنسني 

 املعنية حباملي فريوس نقص املناعة البشري Gestos، ومنظمة )األرجنتني(ومؤسسة الدراسات والبحوث املتعلقة باملرأة 
، واهليئة الدولية املعنية مبساعدة املرأة املصابة باإليدز، واالئتالف الدويل لصحة املرأة )لالربازي(واالتصاالت ونوع اجلنس 

 .، وشبكة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب لصحة املرأة)الواليات املتحدة األمريكية(
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                                                                                                  قبيل الفحوص اليت يطلب مقدمو اخلدمات إجراءها واليت ال تراعي بالكامل نوع اجلنس وحقوق اإلنسان تؤكـد        
                                                      مدى إحلاح تعميم مثل هذا النهج الشامل يف مجيع أحناء العامل؛

  .                                                      الواعدة للتصدي لفريوس نقص املناعة البشري والعنف اجلنساين                                يوجد يف عدة بلدان عدد من املمارسات  )   ه ( 

                                                                                                      ومن بني املقترحات اليت قدمها املركز أن يقوم جملس حقوق اإلنسان، يف استعراضاته الدورية الـشاملة                 -  ٤٣
  :                                             لسجل الدول األعضاء املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يلي

                     ُ  ّ                                  سياسات التمييزية اليت ُتقّيد حقوق املرأة وحقوق السكان                                                       التحقق من قيام احلكومات بإلغاء القوانني وال        ) أ ( 
                                                               اإليدز، ومن قيامها بإصدار وتنفيذ قوانني تعزز حقوق اإلنسان للجميع؛ /                                املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري

                                                                                التحقق من قيام احلكومات بإصدار وتنفيذ قوانني وسياسات تعزز وحتمي حقوق اإلنسان للمرأة   ) ب ( 
                                                       اإليدز بوجه عام والنساء بوجه خاص، واألشخاص املتـأثرين      /                                صابني بفريوس نقص املناعة البشري               واألشخاص امل 

                            اإليدز، والناشطني يف هذا اجملال؛ /                       بفريوس نقص املناعة البشري

                                                                               إيالء اهتمام خاص للجهود اليت تبذهلا احلكومات للتصدي للوصم والتمييز ضد األشخاص الذين   ) ج ( 
        اإليـدز   /                                                                      عد تعرضهم للعنف اجلنساين واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري                                  يبقون على قيد احلياة ب    

  .                          واحلد من هذا الوصم والتمييز

                   اإليدز، وعلـى حـق    /   ّ                                                                      وركّز إسهام منظمة اخلطة الدولية على حقوق األطفال يف مواجهة جائحة الفريوس      -  ٤٤
                      من اتفاقيـة حقـوق     ١٢                      املنصوص عليه يف املادة                                                               الطفل يف اإلعراب عن آرائه واستماع اآلخرين إليها، على النحو       

                                                                                                          وأكدت املنظمة أنه على الرغم من أن الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري هي يف مصلحة كل                    .      الطفل
    ً             وفضالً عن ذلـك،      .                                                                                           شخص، فإن األطفال هم الذين سيكونون يف هناية األمر األشد تأثرا هبذه اجلائحة يف جمتمعاهتم              

ّ                                       هم وأمناط سلوكهم فيما يتعلق باجلنس ونوع اجلنس واملخدرات سُتحّدد مستقبل هذه اجلـوائح احملليـة                   فإن مواقف    ُ                                                      .  
                                                                                                         ولذلك فإن األطفال هم اجلهات الفاعلة الرئيسية وأول من لـه مصلحة يف الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري،        

                                                  اجلهات الفاعلة الرئيسية وأول من لـه مصلحة            ً                                                           متاماً مثلما أن األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري هم         
              من املبادئ      ١١٧ ُ                            وُيلفت االنتباه إىل الفقرة       .                                                                   يف احلصول على العالج والرعاية املتصلني بفريوس نقص املناعة البشري         

               حقوق الطفل يف    "                                          اإليدز وحقوق اإلنسان، اليت تنص على أن         /                                                   التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البشري      
        ً     ً                                                                                                 كون طرفاً فاعالً يف تنميته اخلاصة ويف اإلعراب عن آرائه ويف أن تؤخذ هذه اآلراء يف االعتبار لـدى اختـاذ                          أن ي 

                                                              من املشاركة يف تصميم وتنفيذ برامج مكافحة فريوس نقص املناعة البشري   ]            ّ   ينبغي أن متكّنه [                          القرارات املتعلقة حبياته    
                                                             هبا منظمة اخلطة الدولية مع اجملموعات املعنية باألطفال يف                                         وقد أوضحت املشاورات اليت قامت       ".               اخلاصة باألطفال 

                                                                     أوهلما أن العديد من برامج الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري             :      ً                                       بلداً تعمل املنظمة فيها، استنتاجني هامني        ٦٥
             خذ مـشاركة         ً        وغالباً ما تت    .                                                                                   لصاحل األطفال واملراهقني يتم تصورها وصياغتها دون مشاركة فعلية من قبل األطفال           

ِ                        الطفل يف هذه الربامج شكل املشاركة يف اخليارات بعد أن تكون األهداف قد ُحّددت والربامج قد ُوِضعت                  ُ                ّ  ُ       أمـا    .                                                                
                                                    ُ   ّ                                                           االستنتاج الثاين فهو أنه بإمكان األطفال واملراهقني عندما ُتوفّر هلم األدوات واملنهجيات وحرية التصرف، حتديـد                

                                                                    نقص املناعة البشري، واملشاركة بصورة كبرية يف صياغة االستجابات                                                  القضايا اليت تعرضهم خلطر اإلصابة بفريوس     
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                                                                                        واقترحت املنظمة أن يعيد جملس حقوق اإلنسان التأكيد على ضرورة مشاورة األطفال واملراهقني، بوصفهم   .        املناسبة
                نفيـذ وتقيـيم                                                                                        أول اجملموعات اليت هلا مصلحة يف الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري، يف مجيع مراحل وضع وت     

  .                                                              الربامج والسياسات املتعلقة بالوقاية من الفريوس واليت تستهدف الشباب

                                                                                           وأبلغت منظمة اإليدز السويدية وهي الرابطة السويدية العاملة لصاحل حاملي فريوس نقص املناعة البشري  -  ٤٥
                       شطتها يف جمال إشـاعة                                                                                        عن عملها مع األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري يف السويد، وال سيما أن             

                                          حق املشاركة لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة   :                                             ومن بني القضايا الرئيسية اليت تتصدى هلا الرابطة  .      الوعي
                                                                                                   البشري؛ ودعم برامج تبادل احملاقن يف البلد؛ والدعوة إىل إدخال حتسينات على خدمات الرعاية والعالج مللتمسي    

                                                                                  املناعة البشري واملهاجرين الذين ال حيملون وثائق ثبوتية؛ وتقدمي الـدعم إىل                                            اللجوء الذين حيملون فريوس نقص    
                                                          ً                                  األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري والذين يالحقون قضائياً بسبب نشر الفريوس؛ والعمل لالعتراض 

                 زيز حق اجلميـع يف                                                                                      على القيود املفروضة على سفر وإقامة األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري؛ وتع        
                                                            ِّ                                  تأسيس أسرة، وال سيما من خالل التشجيع على زيادة استخدام طرق تقلِّل بدرجة كبرية من خماطر انتقال فريوس 
                                                                                                              نقص املناعة البشري بالنسبة للزوجني عندما يكون الرجل هو حامل الفريوس؛ والعمل من أجل إزالة الـسمات                 

  .                                        عدية، مبا يف ذلك واجب اإلبالغ والعزل اإللزامي                                         ُ القمعية للقانون السويدي املتعلق باألمراض املُ

  االستنتاجات-     ً رابعا  
                                         ّ                                                        اإلسهامات الواردة من شىت اجلهات الفاعلة ال تبّين اجملموعة الواسعة من التحديات اليت يواجهها                  إن -  ٤٦

        سب، بل           اإليدز فح  /                                                                                اجملتمع الدويل يف التصدي جلوانب حقوق اإلنسان املتصلة بفريوس نقص املناعة البشري           
ّ                                      وقد شّددت مجيع اإلسهامات على أن احترام         .     ً    ُّ                               ّ                          أيضاً تنوُّع املبادرات اليت مت اختاذها واليت حقّقت نتائج إجيابية               

  .                                               حقوق اإلنسان هو أمر مركزي للقضاء على املرض وآثاره

   ً                                 أوالً، إن جمموعات األشخاص املعرضني خلطـر    :                                              ومن بني االستنتاجات الواردة يف اإلسهامات ما يلي   -  ٤٧
                                                                                                      اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري أو النتهاكات حقوق اإلنسان املتصلة هبذا املـرض تـشمل النـساء                 
                                                                                                     واألطفال والشباب والعاملني باجلنس ألغراض جتارية والرجال الذين ميارسون اللواط، ومتعاطي املخـدرات             

ّ                    وهناك حاجة ملّحة للتصدي حلالة حقوق  .                                   باحلقن، واملهاجرين والشعوب األصلية                              اإلنسان للمرأة وال سـيما               
                                                        وباملثل أشارت اإلسهامات إىل أن حقوق الطفل ال تـزال            .                                            صحتها اجلنسية واإلجنابية واستقالهلا االقتصادي    

                                                                                                       تتعرض لالنتهاكات على نطاق واسع يف جمال فريوس نقص املناعة البشري واإليدز، سواء يف حالة األطفـال                 
      أو يف    )                                                           بالوصول إىل العالج والعقاقري اليت ميكن للطفل أن يبتلعها                   ً               ومن ذلك مثالً ما يتعلق       (               املصابني باملرض   

                                       ٍ                                                                 حالة األطفال الذين يتأثرون باملرض من نواحٍ أخرى وال سيما األطفال الذين يصبحون يتامى بسبب فريوس                
  .     اإليدز /                 نقص املناعة البشري

                   ت حقوق اإلنـسان،                                                                           ويف معرض تناول حقوق اإلنسان للمجموعات املعرضة خلطر اإلصابة وانتهاكا          -  ٤٨
        اجملموعات                               عن أثر املرض، ال سيما على       )              ً   ال تتوفر حالياً   (                                                 فقد أكدت اإلسهامات احلاجة إىل بيانات إحصائية        

          وأشـري إىل    .                                                                             املعرضة خلطر اإلصابة، وأكدت على أن ذلك حيد من قدرة احلكومات على محاية حقوق األفراد 
                                                ملصابني أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري يف                                                         نقطة تتعلق باملوضوع، وهي ضرورة مشاركة األشخاص ا       
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   ّ              وسلّط عـدد مـن     .                                                  ً     ً                         وضع وتنفيذ ورصد املبادرات باعتبار أن ذلك يشكل عامالً هاماً لنجاح هذه املبادرات    
                                                                                               اإلسهامات الضوء على توفري خدمات الفحوص املتصلة بفريوس نقص املناعة البـشري بوصـفها خـدمات            

                                وخلصت اإلسهامات إىل أنه على الرغم   .                             املصابني ألوضاعهم وتلقيهم العالج                          مركزية لضمان معرفة األشخاص 
                                                              ً                                من ضرورة التشجيع على إجراء الفحوصات، فإن هذه ينبغي أن تتم وفقاً لضمانات حقوق اإلنسان املتمثلة يف 

      ً    وأخرياً،  .                             ودون الكشف عن هوية الشخص املعين  )                          ً مبا يف ذلك إجراء الفحص طوعاً (                        املوافقة احلقيقية املستنرية 
                                    ومفادها أن الوصـم والتمييـز         ٨٤ /    ٢٠٠٥                                                                 أعادت اإلسهامات التأكيد على النقطة اليت أشار إليها القرار          

                                                                                                     املتصلني بفريوس نقص املناعة البشري ال يزاالن يشكالن، حىت بعد عقود من مبادرات إشاعة الوعي هبـدف                
  .           ال هلذا املرض                                                        تغيري املواقف، عقبة من أهم العقبات اليت حتول دون التصدي الفع

----- 


