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 االخــتـــصــــارات 

 Acquired immunodeficiency syndrome AIDS متالزمة نقص المناعة المكتسب

 Antiretroviral therapy ART عالج مضاد للفيروسات القهقرية

األطفال والمراهقون والشباب 
المتعايشون مع فيروس نقص المناعة 

 البشرية

Children, adolescents, and young people 
living with HIV 

CAYPLHIV 

 Comprehensive sexuality education CSE التربية الجنسية الشاملة 

المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع 
 لألمم المتحدة

United Nations Economic and Social 
Council 

ECOSOC 

 World Bank Environmental and Social اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي 
Framework 

ESF 

  متعايشين معشخاص اللأل مشاركة أكبر 
 فيروس نقص المناعة البشرية

Greater Involvement of People Living 
with HIV 

GIPA 

 Gender-based violence GBV العنف القائم على النوع االجتماعي 

الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز  
 والسل والمالريا

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria 

Global Fund 

الشراكة العالمية للعمل من أجل القضاء 
على جميع أشكال الوصم والتمييز 

نقص المناعة  المرتبطين بفيروس 
 البشرية

Global Partnership for Action to 
Eliminate all Forms of HIV-Related 
Stigma and Discrimination 

Global 
Partnership 

الشبكة العالمية لألشخاص المتعايشين  
 مع فيروس نقص المناعة البشرية

Global Network of People Living with HIV GNP+ 

 Hepatitis A virus HAV "أ"فيروس التهاب الكبد الوبائي 

 Hepatitis B virus HBV "ب" فيروس التهاب الكبد الوبائي 

 Human immunodeficiency virus HIV فيروس نقص المناعة البشرية

 Human papillomavirus HPV فيروس الورم الحليمي البشري 

 International Labor Organization ILO منظمة العمل الدولية

الشبكة الدولية لألشخاص الذين  
 المخدرات  يستخدمون

International Network of People Who 
Use Drugs 

INPUD 

 Latin America and the Caribbean LAC كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبير يأم

الرجال الذين يمارسون الجنس مع  
 الرجال 

Men who have sex with men MSM 

 Mother-to-child transmission MTCT انتقال العدوى من األم إلى الطفل 

 Nongovernmental organization NGO منظمة غير حكومية

 Global Network of Sex Work Projects NSWP لعمل بالجنس لالشبكة العالمية 

خطة الطوارئ التي وضعها الرئيس  
 لإلغاثة من اإليدزكي ر ياألم

U.S. President’s Emergency Plan for 
AIDS Relief 

PEPFAR 
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 Programme Coordinating Board PCB مجلس تنسيق البرنامج 

األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص  
 المناعة البشرية

People Living With HIV PLHIV 

 Post-exposure prophylaxis PEP الوقاية بعد التعّرض 

 Pre-exposure prophylaxis PrEP الوقاية قبل التعّرض 

 UN Sustainable Development Goals SDGs أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 

 Sexual and reproductive health SRH الصحة الجنسية واإلنجابية

 Sexual and reproductive health and الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية
rights 

SRHR 

 Sexually transmitted infections STI لة جنسيا  وااللتهابات المنق

إطار عمل الميزانية والنتائج والمحاسبة  
 دالموحّ 

Unified Budget, Results and 
Accountability Framework 

UBRAF 

 United Nations UN األمم المتحدة

المتحدة المشترك المعني  برنامج األمم 
 بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز 

Joint United Nations Programme on HIV 
and AIDS 

UNAIDS 

 United Nations Development Programme UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
 والثقافة 

United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization 

UNESCO 

 United Nations Population Fund UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان 

 United Nations General Assembly UNGA الجمعية العامة لألمم المتحدة

 World Health Organization WHO منظمة الصحة العالمية 

 المتعايشين معالشبكة العالمية للشباب 
 فيروس نقص المناعة البشرية

Global Network of Young People Living 
with HIV 

Y+ 
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 المقــــدمــــــــــــة 

إلى مجلس تنسللللليق برنلامج األمم المتحلدة   ا  ت غير الحكوميلة تقريروفلد المنظملا  في كلل علامي يعلدّ  -1
بشلنن القضلايا التي تهم المجتمعات المحلية   اإليدزالمشلترك المعني بفيروس نقص المناعة البشلرية/

م  ز هذا التقرير السلنوي لوفد المنظمات غير الحكوميةي المقّد للللللّ والمجتمع المدني بشلكل عاجل  يرك
ق البرنامجي على ضلللرورة توسللليع نطاق عوامل االجتماع التاسلللع واألربعين لمجلس تنسلللي  خالل

للصللحة    ا  باعتباره تهديدي  2030بحلول عام نهاء وباء اإليدز  التمكين المجتمعية لتسللريع التقدم نحو إ
 د به في أهداف التنمية المستدامة لّ العامةي على النحو الذي تم التعه

 

لبرنامج في اجتملاع خاص في مجلس تنسللللليق اها االسلللللتراتيجيلة العلالميلة لمكلافحلة اإليدزي التي أقرّ  -2
بشلللنن فيروس نقص المناعة البشلللرية    2021ي وكذلك اإلعالن السلللياسلللي لعام  2021مارس  آذار/

ي الذي  2030في القضللاء على اإليدز بحلول عام  واإليدز: إنهاء أوجه عدم المسللاواة والمضللي قدما  
ي تضلللللمين أهلداف محلددة وطموحلة 2021يونيو  حزيران/اعتملدتله الجمعيلة العلاملة لألمم المتحلدة في 
 :2025هذه األهداف على أنه بحلول عام  حول عوامل التمكين المجتمعية  تنصّ 

 

من الوصلللول إلى    من البلدان لديها بيئات قانونية وسلللياسلللية عقابية تمنع أو تحدّ   ٪10أقل من    ●

 ؛ الخدمات

فيروس نقص المناعة البشلللرية والفئات السلللكانية الرئيسلللية    المتعايشلللين معمن   ٪10أقل من    ●
 يعانون من الوصم والتمييز ؛ و

فيروس نقص المناعة  مع   وكذلك المتعايشلللين  المتعايشلللات  من النسلللاء والفتيات  ٪10أقل من    ●
 عدم المساواة بين الجنسين ومن العنف البشرية والسكان الرئيسيين يعانون من 

 

بنن خدمات فيروس نقص المنلاعة البشلللللريةي على الرغم من أهميتهلاي    10-10-10  األهدافتعترف  -3
العوامل االجتماعية غير قادرة بمفردها على وضلع حد لإليدز كتهديد للصلحة العامةي طالما أن  فهي 
اسلللتكمال التدخالت      يعدّ وااللتزام بها  على الخدمات صلللولحيكلية تقلل من قدرة الناس على الواله

تحقيق  بالغ األهميلة ل  ا  العوامل التمكينيلة المجتمعيلة أمرالطبيلة الحيوية مع التركيز بشلللللكلل أكبر على 
  2030هدف 
 

بشلنن فيروس نقص المناعة البشلرية/اإليدز    2021وعالوة على ذلكي يدعو اإلعالن السلياسلي لعام   -4
بما في ذلك حماية حقوق اإلنسلاني والحد من  -إلى توسليع االسلتثمار في عوامل التمكين المجتمعية  
 1 3إلى  في البلدان المنخفضلة والمتوسلطة الدخل    -الوصلم والتمييز وإصلالا القانوني عند االقتضلاء 

  2025بحلول عام أميركي  دوالر مليار
 

موضلحة   يلإليدز  التصلديأمثلة مفيدة على عوامل التمكين في    2020م تقرير اإليدز العالمي لعام  يقدّ  -5
 على النحو التالي:

 

 المرتبطة الوفيات أو البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة تمنع أنها ثبت خدمات 
 باإليدز

خدمات 
فيروس نقص 

المناعة 
 البشرية

 البشرية المناعة نقص فيروس خدمة فعالية إيجابي بشكل يعّدل إجراء  أو نظام أو قانون

 التي والمجتمعات  الداعمةي والسلياسلات  القوانين  عيةمجتمال  التمكينية العوامل تشلمل •
  نقص  فيروس المتعايشين مع  األشخاص ضد  تميلّلز وال  الجنسين  بين  المساواة  تحترم
 الرئيسية   السكانية والفئات البشرية المناعة

عوامل  
 التمكين
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 المتمايزةي الخدمات وتقديم تكاملهاي أو الخدمات ربط  الخدمة  تمكين عوامل تشمل •
 الصحيين للعاملين الوصم مكافحة على والتدريب المجتمعي يقودها التي والخدمات
   والشرطة

  الميزانية  وأنظمة  االسلتراتيجي  والتخطيط التحتية البنية  النظام  تمكين عناصـر تشلمل •
  االتصاالت وأنظمة والتقييم المراقبة  وأنظمة  واإلدارة

  نقص لفيروس  التصلللللدي نتلائج  تعزز التي  القطلاعلات مختلف  في ً  نطلاقلا  أوسللللع  جهود 
والحصللول    الفقر على للقضللاء  المبذولة  الجهود   ذلك على األمثلة ومن   البشللرية المناعة

  األخرى اإلنسان  وحقوق الصحة في  على الحق

 التضافر للتنمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لعلام   اليوم العلالمي لإليلدزملة في تقرير  عواملل التمكين المجتمعيلة المقلدّ   عنبلاالسلللللتنلاد إلى األمثللة  -6
  ي2021واإلعالن السلياسلي لعام    2016-2021وتلك الواردة في االسلتراتيجية العالمية لإليدز    2020

بحث هذا وكذلك أثناء المشللللاورات التي قادتها منظمات المجتمع المدني بشللللنن هذا الموضللللوعي ي
عواملل تمكين مجتمعيلة بنلاء  على تجلارب الحيلاة  كاعتبلارهلا  الممكنالتقرير في العنلاصلللللر المختلفلة  

فيروس نقص المناعة البشلللرية والسلللكان الرئيسللليين   المتعايشلللين معاألشلللخاص  قبلالواقعية من 
    بلدان مناطق مختلفة من العالم في  األكثر عرضة ألخرىاوالفئات 

 

في إنهلاء أوجله علدم المسلللللاواة المرتبطلة بفيروس  ا  محوريل  ا  العواملل التمكينيلة المجتمعيلة دورتلعلب  -7
نقص المناعة البشلرية والتي تسلتمر في دفع الوباءي وال سليما الفئات السلكانية الرئيسلية المتضلررة   

لرجلال اأن يعتبر برنلامج األمم المتحلدة المشلللللترك المعني بفيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة/اإليلدز  
النوع وعابري بالجنسي    والعاملينالمثليين وغيرهم من الرجال الذين يمارسلون الجنس مع الرجالي  

لون  يشالمخدراتي والسجناء وغيرهم من المسجونيني    يستخدموني واألشخاص الذين  االجتماعي كللللّ
البشلرية والتي  ضلة بشلكل خاص لفيروس نقص المناعة  المجموعات السلكانية الرئيسلية الخمس المعرّ 

 المتعايشللون مع   ال يزال األشللخاص  iتفتقر في كثير من األحيان إلى الوصللول الكافي إلى الخدمات
مثل النسللاء والفتيات والمراهقين   -  األكثر عرضللةاألخرى  فيروس نقص المناعة البشللرية والفئات  

يواجهون   -  إلنسلانية ق النزاع وفي البيئات اوالشلباب والمهاجرين ببما في ذلك األشلخاص في مناط
 حواجز وتحديات فريدة مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية 

 

خدمات  المن النتائج األسللللاسللللية لهذا التقرير أن المجتمعات تعرف ما تحتاج إليه وما هي أفضللللل   -8
فيروس نقص المناعة البشلللرية بالنسلللبة لها  ال يمكن القضلللاء على وباء فيروس نقص الخاصلللة ب
ي وبالتحديد الفئات السللكانية الرئيسللية  البشللرية ما لم يتم إشللراك األشللخاص األكثر تضللررا  المناعة  

 HIVخدمات 

عوامل التمكين 

 المجتمعية
 عوامل تمكين

 الخدمة 

 التضافر للتنمية 

 عوامل تمكين

 النظام

المتعايشون 

والمجتمعات المعّرضة 

للخطر في المركز  

 الرئيسي 
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للوباء  تلعب    يالتصدّ ي بشكل كامل في كل خطوة من خطوات  األكثر عرضة  والمجموعات األخرى
في تقلديم    ا  ليس فقط في معلالجلة عواملل التمكين المجتمعيلة ولكن أيضللللل   حيويلا    ا  المجتمعلات دور

ما ال تخدمها أنظمة الخدمة السائدة    ا  غالب  لتيوا  والموصومةيشة  األساسية للمجتمعات المهمّ   الخدمات
ط هذا التقرير الضلوء على أصلوات المجتمعات المتنوعة المتنثرة بفيروس نقص للللللّ بشلكل جيد  يسلل
 المناعة البشرية 

 

بعد وصللف الطريقة التي شللرع بها وفد المنظمات غير الحكومية في تحليل الدور الحاسللم للعوامل  -9
ز التقرير على الكيفية التي يمكن بها لعناصلر التمكين المجتمعية تعظيم  للللللّ التمكينية المجتمعيةي يرك

لفيروس نقص ض فوائد التعليم والعمالة والرعاية الصللحية والقوانين والسللياسللات في الحد من التعرّ 
م التقرير أمثلة توضيحية لتسليط الضوء المناعة البشرية وتعزيز الوصول إلى الخدمات والنتائج  يقدّ 

لها الجهود التي يقودها المجتمع بشلللنن عوامل التمكين المجتمعيةي بما في ذلك تلك التي تموّ   على أن
  يروس نقص المناعة البشلرية لف  عالالف  للتصلديالحكومات الوطنية والمانحون الدوليوني ضلرورية 

ز لللللّ التي يقودها المجتمع إلنشاء خدمات مخصصة ترك  التصديكما تم تسليط الضوء على خطوات  
وعدم المسللللاواة بين والعنف  والتمييز    وصللللمالللسللللكان الذين يعانون من   األشللللخاصي وذلكعلى 

تمع لتوسليع نطاق عوامل الجنسلين  يفحص التقرير العوائق المسلتمرة أمام الجهود التي يقودها المج
التمكين المجتمعيةي بما في ذلك على سلبيل المثال ال الحصلر التمويل غير الكافي  األمثلة المسلتخدمة  

  التصلللديفي هذا التقرير لتسلللليط الضلللوء على أهمية العمل على العوامل التمكينية المجتمعية في 
معهلا أثنلاء علوملات التي تم جلفيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة ملنخوذة من دراسلللللات الحلاللة والم

 الرئيسيين ومن استطالع عبر اإلنترنت بثالث لغات  المستجيبينالمقابالت مع 
 

 وصــف المنهجيـــــــــــــة 

باستخدام مجموعة    2021أصدر وفد المنظمات غير الحكومية تقرير المنظمات غير الحكومية لعام  -10
 من المنهجيات: 

اسلللتعرض وفد المنظمات غير الحكومية مجموعة من المصلللادر بما في :  مراجعة األدبيات 10-1
ذلك منشورات برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  

األمم المتحدةي والموارد التي تنتجها المجموعات التي يقودها المجتمعي ومقاالت منشورات  و
 والتقارير وموجزات السياسات ووثائق السياسات ومصادر أخرى المجالت األكاديمية 

 15مع   Zoom  تطبيق: أجريت المقابالت شللبه المنظمة عبرين الرئيسلليينسللتجيبمقابالت الم 10-2
لفيروس نقص   التصلللللديمن ذوي الخبرة يعملون على عواملل التمكين المجتمعيلة في  ا  فرد

المتعايشلين  ثمانية نشللطاء مجتمعيين يمثلون األشللخاص    المقابالت  تشللمل  المناعة البشللرية 
سلتة   ؛األكثر عرضلة  فيروس نقص المناعة البشلرية والسلكان الرئيسليين والفئات األخرى مع

موظفين من الجهات الراعية لبرنامج األمم المتحدة المشلترك المعني بفيروس نقص المناعة  
  1الملحق   راجعمن وكلاللة أخرى تلابعلة لألمم المتحلدة ب  آخرريلة/اإليلدز؛ وموظف  البشللللل 

المنطقة التي ينتمون /الدولةللحصلللول على القائمة الكاملة لألشلللخاص الذين تمت مقابلتهمي  
   عدة اقتباسلللللات في هذا التقرير منخوذة من مقابالت المخبرين  اله  يني والمنظمة التابعلها

 الرئيسيين 

كيف   -من كل من بلدان الجنوب والدول المتقدمة    -: تُظهر دراسللات الحالة  دراسللات الحالة 10-3
لفيروس نقص المناعة البشلللرية أكثر فعالية    التصلللديجعلت العناصلللر التمكينية المجتمعية  

واسلتدامة  تبحث دراسلات الحالة في كيفية عمل المجتمعات المتنثرة بفيروس نقص المناعة  
 نت نوعية حياتهم  ضرورية التي حسّ لتغييرات الالبشرية إلحداث ا
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: تم نشللر اسللتطالع عبر اإلنترنت باللغات اإلنجليزية والروسللية واإلسللبانية على اسللتطالع  4-10
في المجتمع من ذوي الخبرة في قضلللايا فيروس نقص المناعة البشلللرية    القرارأصلللحاب  
  يإجلابلة   131وفلد المنظملات غير الحكوميلة  تم اسلللللتالم ملا مجموعله  نمور  بل  وعلى درايلة

لتفصلليل  2 الملحق    راجعب  االسللتطالع والعديد من االقتباسللات في هذا التقرير منخوذة من 
 المستجيبين حسب المنطقة  

. 

: تمت مراجعة مسلللودات نصلللوص متعددة لتقرير المنظمات غير عملية المراجعة الداخلية 5-10
خبراء من قبل  من قبل أعضللاء وفد المنظمات غير الحكوميةي وكذلك    2021الحكومية لعام  

ني بفيروس نقص المنلاعلة  في الموضلللللوع من أملانلة برنلامج األمم المتحلدة المشلللللترك المع
 اإليدز البشرية/

   العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية التصديالعوامل االجتماعية في أهمية 

المعني بفيروس نقص المناعة    ة لبرنامج األمم المتحدة المشتركز االستراتيجية العالمية الجديدللللّ ترك -11
باالسلتراتيجية  على عدم المسلاواة كمحرك رئيسلي للوباءي بما في ذلك    2026-2021البشلرية/اإليدز  

  تلدعو iiلبللدان التي تتزايلد فيهلا اإلصلللللابلات الجلديلدة بفيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلةالمنلاطق وا
كي على مدى خمس سلللنوات في عوامل التمكين  ريمليار دوالر أم  1 3اإلسلللتراتيجية إلى اسلللتثمار

المجتمعية لمكافحة عدم المسلاواة وإنهاء فيروس نقص المناعة البشلرية كتهديد للصلحة العامة بحلول 
لفيروس نقص   التصلللدي  وتدعو إلى تمويل هذه االسلللتثمارات بشلللكل مشلللترك من قبل  2030عام 

 والتركيز على خلق بيئات تشريعية وسياسية مواتية  يالمناعة البشرية والقطاعات غير الصحية

المجتمعية باعتبارها ركيزة أسللاسللية    أولوية صللريحة للعوامل التمكينية  10-10-10  فاهدتعطي األ  -12
لفيروس نقص المناعة البشللللرية  من خالل دعم دور العناصللللر التمكينية المجتمعية في   للتصللللدي
االسلتراتيجية بنن عالج فيروس نقص المناعة البشلرية    لفيروس نقص المناعة البشلريةي تقرّ   التصلدي

افية بمفردها لتحقيق السللليطرة على والتدخالت الطبية الحيوية األخرى ضلللرورية ولكنها ليسلللت ك
المخدرات والصللدمات   واسللتخدامالوباء  تتفاعل األوبئة المترابطة لفيروس نقص المناعة البشللرية  

والسلجن والفقر مع بعضلها البعض ومع العوامل االجتماعية والهيكلية والسللوكية للمسلاهمة في زيادة 
اجتماعية معادية   ز والتمييز بيئةلوصللم والتحيّيخلق ا شللة اجتماعيا  عبء المرض بين الفئات المهمّ 

  بدون عوامل iiiبط عميق للسللعي للحصللول على الخدمات الصللحية األسللاسلليةحومرهقة تعمل كم
والتي    -شللرية  من فيروس نقص المناعة الب  ا  ي سللتبقى المجتمعات األكثر تضللررالتمكين المجتمعية

غير مرئية وغير قادرة على   -للوصم والتهميش   ا  تعرضالمجتمعات األكثر  هي   ا  ما تكون أيض  ا  غالب
 ا  ر فيها على السلكان األكثر تضلررعذّ الوصلول إلى الخدمات التي تحتاجها  مثل هذه النتيجةي التي يت

الوصلللول إلى الخدمات للحد من مخاطر اإلصلللابة بفيروس نقص المناعة البشلللرية وانتشلللارهي من 
 غير قابل للتحقيق  ا  أمر 2030للصحة العامة بحلول عام شننها أن تجعل إنهاء اإليدز كتهديد 

بت الجمعية العامة لألمم المتحدة بالجهود التي تبذلها البلدان  للللّ ي رح2021في اإلعالن السياسي لعام   -13
لالسللتفادة الكاملة من عوامل التمكين المجتمعيةي بما في ذلك تمكين القوانين والسللياسللاتي وحمالت 

لمقدمي الرعاية الصللحية وموظفي إنفاذ القانون  كما   وصللمالالعامي والتدريب على مكافحة  التثقيف  
صلللحتهن الجنسلللية  قضلللايا  مبذولة لتمكين النسلللاء والفتيات من االنخراط في  بت بالجهود الللللللللّ رح

فيروس نقص المناعة البشلرية   المتعايشلين معواإلنجابية وحقوقهن من أجل إنهاء تهميش األشلخاص 

 لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية  واألشخاص األكثر عرضة

لفيروس نقص   التصلللديه عدم المسلللاواة في إن التزام االسلللتراتيجية الصلللريا والثابت بأنهاء أوج -14
المنلاعلة البشلللللريلة من خالل التركيز على أوجله التفلاوتي وعلى عواملل التمكين المجتمعيلةي وعلى 
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ي هي أخبار سللارة للمجتمعات التي  األكثر عرضللة  الفئات السللكانية الرئيسللية والمجموعات األخرى
لفئات  ا  أفراد  لللللّ ي شك2020اسب  في عام رها وباء فيروس نقص المناعة البشرية بشكل غير متندمّ 

من جميع اإلصللابات الجديدة بفيروس نقص المناعة    ٪65الجنسلليون    مالسللكانية الرئيسللية وشللركا ه
من جميع اإلصللابات الجديدة بفيروس نقص المناعة    ٪93البشللرية على مسللتوى العالمي بما في ذلك  

في كل منطقة باسلللتثناء شلللرق وجنوب إفريقياي    الصلللحراء الكبرى   يالبشلللرية خارج أفريقيا جنوب
ن وشركا هم غالبية اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية   يالسكان الرئيسيأفراد  ل  للّ يشك

الرئيسللية صللارا: بالمقارنة مع عامة السللكاني فأن خطر   العبء الملقى على عاتق الفئات السللكانية
المخدرات    يسللتخدمونمرة بين األشللخاص الذين    35اإلصللابة بفيروس نقص المناعة البشللرية يزيد 

مرة أعلى   26ي و النوع االجتملاعي علابراتمرة أعلى بلالنسلللللبلة للنسلللللاء    34عن طريق الحقني و 
    ivل الذين يمارسون الجنس مع الرجالمرة بين الرجا 25الجنسي و بالنسبة لعامالت 

عواملل التمكين المجتمعيلة في معلالجلة األسلللللبلاب الكلامنلة وراء علدم المسلللللاواة في التعليم   تسلللللاعلد   -15
والتوظيف والحماية االجتماعية والرعاية الصللحية وغيرها من المجاالت  وقد تفاقم العديد من أوجه 

التي ت دي إلى زيادة مخاطر اإلصللللابة بفيروس نقص المناعة البشللللرية في   -عدم المسللللاواة هذه 

  vةالمستمر 19-كوفيد بسبب جائحة  -شة وتقويض الوصول القوي للخدمات جتمعات المهمّ الم

ةشلة  الوصلم والتمييز ضلد المجتمعات المهمّ   يشلّكليمكن أن   -16 أمام الوصلول إلى    رئيسليا    عائقا    والهشلّ
المجتمعية على تحسلللين الوصلللول إلى الخدمات من خالل تمكين   الخدمات  تعمل العوامل التمكينية

هذا   د سبل عيشهم لللللّ األفراد ومساعدتهم على التغلب على األعراف والسياسات االجتماعية التي تقي
إلى تفلاقم التفلاوتلات االجتملاعيلة   ةالمسلللللتمر  19-وفيلدكجلائحلة  تمهم بشلللللكلل خلاص اليوم حيلث أد

 40التي اسللتمرت  فيروس نقص المناعة البشللرية    مكافحةي واالقتصللادية وفرض عقبات إضللافية ف
لفيروس نقص المنلاعة البشلللللرية من   التصلللللدي  تعملل عوامل التمكين المجتمعيلة على تعزيز ا  عامل 

خالل معالجة القضللايا الشللاملة الرئيسلليةي بما في ذلك حقوق اإلنسللان والحق في الصللحة واإلرادة 

 واالستثمارات في المجتمعات  السياسية وااللتزام بالتغيير االجتماعي

لفيروس نقص المناعة البشلرية بطرق عملية  على سلبيل    التصلديز عوامل التمكين المجتمعية  تعزّ   -17
  واسلللللتخلدامالمثلالي قوانين مكلافحلة التمييز بالتي تغطي حلاللة فيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلةي  

  التي تسلللما للناس باالسلللتمتاع  ةالجنسلللي  الميوليةي ودرجنسي والهوية الجنبال والعملالمخدراتي  
  التصللديالسللياسللات   في هذه اللحظة المحورية في  بحياتهم بشللكل كامل ودون خوف بالقوانين و

  مكلافحة عنلدما تبلاطن التقلدم نحو األهداف العلالميلة وتراجع تمويل  -لفيروس نقص المنلاعة البشلللللرية  
اسلللتراتيجية عالمية جديدة لإليدز خارطة   تحددعندما    ا  يةي ولكن أيضللل فيروس نقص المناعة البشلللر

اجة ماسلللة إلى توسللليع نطاق عوامل التمكين المجتمعية  هناك ح  -طريق للتغلب على هذه التحديات  

 من أجل تحقيق التنثير األمثل 

 تُعتبر   أن تسلللتلم القيادةالمجتمعات   علىإذا كنا ننمل في توسللليع نطاق عوامل التمكين المجتمعيةي     -18
لفيروس   العالمي  للتصلللديالخدمات التي يقودها المجتمع مركزيةي اآلن أكثر من أي وقت مضلللىي 

الحكومات على قدرتها قبل  من  ا  لمجتمعات تواجه بشلللكل متزايد قيودلكن ا  ؛نقص المناعة البشلللرية
  viعلى العمل في مجال حقوق اإلنسان والتنظيم وجمع األموال

فيروس نقص المناعة البشلللريةي   المتعايشلللين معوافق أعضلللاء المجتمع الذين يمثلون األشلللخاص     -19
الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا   األكثر عرضللةي الرئيسللية والمجموعات األخرىوالفئات السللكانية  

عبر اإلنترنت بنغلبية سلللاحقة على أن العناصلللر التمكينية    لالسلللتطالع التقرير أو الذين اسلللتجابوا  
لفيروس نقص المناعة البشلرية  عندما   العالمي  التصلديمن   ا  أسلاسلي ا  جتمعية يجب أن تكون جزءالم

مشللاركين تصللنيف عوامل التمكين المجتمعية الرئيسللية األربعة التي يغطيها هذا التقرير  طُلب من ال
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األكثر هي من حيث األهميةي اعتُبر الوصللول إلى الرعاية الصللحية والقوانين والسللياسللات الداعمة  

 أهمية من قبل غالبية المستجيبيني يليها الوصول إلى التعليم وفرص العمل 

فيروس  المتعايشللين معشللترك بنهمية عوامل التمكين المجتمعية في دعم األشللخاص  البرنامج الم  أقرّ   -20
من أجل البقاء    األكثر عرضةنقص المناعة البشرية والفئات السكانية الرئيسية والمجتمعات األخرى  

واالزدهار  على سللبيل المثالي ينخذ البنك الدولي في االعتبار المسللاواة بين الجنسللين وإنهاء العنف  
كجزء من   (ESFالقلائم على النوع االجتملاعي من خالل اسلللللتخلدام اإلطلار البيئي واالجتملاعي  

 جندريعلى م شلللللر  يشلللللتمل اإلطار البيئي واالجتماعي   إجراءات الحماية أثناء عملية اإلقراض 
لها البنك  باإلضللافة لضللمان عدم اسللتبعاد النسللاء والفتيات واألقليات الجندرية من البرامج التي يموّ 

إلى ذللكي يتم تحلديلد المتعلاقلدين اللذين ينخرطون في العنف القلائم على النوع االجتملاعي أو في 
 ت البنك المستقبلية وال يتم تعيينهم في مشروعا يش الجنسياالستغالل واالعتداء والتحرّ 

سليبحث هذا التقرير بعد ذلك تنثير عوامل التمكين المجتمعية في تسلهيل الوصلول واالسلتفادة الكاملة   -21
من التعليم والتوظيف والرعاية الصلللحية والقوانين والسلللياسلللات الداعمة  من خالل توسللليع نطاق  

فيروس نقص المناعة    المتعايشللين مععوامل التمكين المجتمعيةي يمكننا ضللمان وصللول األشللخاص  
إلى وسلائل الوقاية من فيروس   األكثر عرضلةالبشلرية والفئات السلكانية الرئيسلية والفئات األخرى  

نقص المناعة البشلرية وعالجهي باإلضلافة إلى الخدمات األخرى التي يحتاجونها لضلمان بقائهم على 
 قيد الحياة وصحتهم ورفاههم 

ضلة  ء فيروس نقص المناعة البشلرية دون إشلراك الفئات السلكانية الرئيسلية والمجموعات المعرّ "لن تتحقق مكافحة وبا 
  Justin Chidozie Chukwukere -لفيروس نقص المناعة البشللللرية "    التصللللدياألخرى في كل جانب من جوانب  

 ، نيجيرياةالفئة المعرض  جاستن تشيدوزي تشوكوكيري، المدير التنفيذي، مركز التثقيف الصحي ودعم  
     
األخرى على اكتسلاب االسلتقاللية   المعّرضلةتسلاعد العوامل التمكينية المجتمعية الفئات السلكانية الرئيسلية والمجموعات  "

 - "وصلللم الشلللة بالحصلللول على مزيد من الحماية من العنف وسلللما لهذه الفئات المهمّ ت كماواتخاذ قرارات أفضلللل  
Cecilia Chung   ، النوع االجتماعين عابري بادرات اإلســتراتيجية، مركز قانومديرة التقييم والمســيســيليا تشــون  ،

 ركيةيالواليات المتحدة األم
 
ض  حقوق اإلنسان والحصول على الخدمات الصحية متشابكاني والعالقة السببية بين انتهاكات حقوق اإلنسان والتعرّ إن "

وصلم والفقر والتجريم الر المحددات االجتماعية للصلحة مثل لللللل وت ثلفيروس نقص المناعة البشلرية واضلحة بشلكل جيد   
بالجنسي بما في ذلك زيادة  صلللحة العاملين/العامالتوالقمع القانوني وعدم المسلللاواة بين الجنسلللين تنثيرا  سللللبيا  على  

ي  راف الثالثةي يغذّ بالجنسي بما في ذلك تجريم العمالء واألط العملتجريم  إن  ض لفيروس نقص المناعة البشللرية  التعرّ 
بالجنس إلى الوقاية من فيروس نقص   العاملين/العامالتمن وصللللول   ز انتهاكات حقوق اإلنسللللان والتمييزي ويحدّ ويعزّ 

الشـــبكة    روث مورغان توماس، المنســـق العالمي،  Ruth Morgan Thomas  -" لمناعة البشلللرية والعالج والرعايةا
  NSWP  العالمية لمشاريع العمل بالجنس

 
بالجنسي   والعملم العالقة الحميمة بين األشلللخاص من نفس الجنسي  "تفتقر بلدي إلى تشلللريعات عدم التمييزي فهي تجرّ 

ق بشلكل كامل التربية الجنسلية الشلاملة في المدارس  هذه  للللللّ واإلجهاضي وليس لديها م سلسلة لحقوق اإلنسلاني وال تطب
والتمييزي يجب  وصلمالاعة البشلرية  على سلبيل المثالي بسلبب  لفيروس نقص المن يالتصلدّ الثغرات لها تنثير ضلار على  

ض من التعرّ   ا  ي العالج خوففيروس نقص المناعة البشلرية السلفر من مكان إلى آخر لتلقّ  المتعايشلين مععلى األشلخاص  
وااللتزام " ي وي دي إلى مخاطر عالية لخسارة المتابعة  في مجتمعاتهم  وهذا يفرض تكاليف نقل متزايدةي ويخلق ضغوطا  

 ركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبييمجهول، أم -
 
التمييز    مواجهلة  يلة في جميع أنحلاء العلالميدر الهويلة الجنل  يالميلل الجنسلللللي ومغلاير ي  ومزدوج اتن والمثليل يالمثليعلى  "

ومزدوجي الميل الجنسللي  والمثليات االسللتثمار الحكومي في حياة المثليين   إن  والعنف بسللبب نقص الحماية االجتماعية 
أليكس    Alex Garner  -يفيد الجميع وهو دليل على االلتزام بحقوق اإلنسلللان األسلللاسلللية "    يالجندريةومغايري الهوية  

 الجنس يالعالمي من أجل صحة وحقوق الرجال مثلي  العمل  MPact  غارنر، مدير المشاركة المجتمعية،
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حياة  ب التمتّعاألخرى حتى يتمكنوا من  ةالمعرضلللّ "العوامل التمكينية المجتمعية ضلللرورية للسلللكان الرئيسللليين والفئات  

 تيم سالدين، مستشار فني، صندوق األمم المتحدة للسكان  Tim Sladden  -منتجة " 

 

 للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية  الوعيالتمكينية المجتمعية على  تنثير العوامل  

أثبتت دراسلللات متعددة أن التثقيف هو أحد أفضلللل الطرق للوقاية من اإلصلللابات الجديدة بفيروس  -22
نقص المناعة البشلللرية  المراهقون والشلللباب ذوو المسلللتويات التعليمية األعلى لديهم معرفة أكبر 

ن فيروس نقص المناعة البشلرية وعوامل الخطر  أظهرت دراسلة في بلد في جنوب بطرق الوقاية م
روس نقص المناعة البشلرية  لت من فرص اإلصلابة بفيللللللّ إفريقيا أن مجرد سلنة إضلافية من التعليم قل

 vii %7بنسبة 

بانخفاض معدالت اإلصللابة بفيروس نقص   مباشللرا    ارتبطت المسللتويات األعلى من التعليم ارتباطا   -23
دراسة أجريت في بلد في شرق إفريقيا أن االرتفاع الحاد في التحاق الفتيات    كشفتالمناعة البشرية   

بلالملدارس الثلانويلة أدى إلى انخفلاض كبير في علدد التشلللللخيصلللللات الجلديلدة لفيروس نقص المنلاعة  
الشللابات بسللبب سللياسللة العمل اإليجابي في عام البشللرية  جاءت الزيادة في االلتحاق بالمدارس بين  

االنخفاض الالحق في حاالت  حصلللللالتي أعطت األولوية للنسللللاء في االلتحاق بالجامعة     1990
حيث انخفض معدل االنتشللار من حوالي   ا  المناعة البشللرية في البالد سللريع اإلصللابة بفيروس نقص 

  viii 2007فقط بحلول عام  ٪5إلى  1990من السكان في عام  15٪

  توظيفد الوصلللول إلى التعليم والللللللللّ قييالمرتبط بفيروس نقص المناعة البشلللرية   وصلللمالثبت أن   -24
ورهاب   xضلللت رهاب المثلية الجنسلللية  لطالما قوّ ixج التفاوتات التي يسلللببها الفقرالالحقي مما ي جّ 

المراهقين والشلللللبلاب من األقليلات الجنسلللليلة   وبلوغ اإلمكلانلات التعليميلة    xiالنوع االجتملاعي علابري
ر والعنف الذي يسلتهدف المراهقين والشلباب من األقليات الجنسلية والجندرية  والجنسلانية  يرتبط التنمّ 

المرتبط بفيروس   وصلللمالإن    xiiiض لفيروس نقص المناعة البشلللريةوزيادة التعرّ   xiiبزيادة االنتحار
فيروس نقص المناعة البشلرية في وضلع غير  المتعايشلين معضلع الشلباب  ينقص المناعة البشلرية  

  إن ضللمان بيئات  xivم ات من حيث النتائج التعليمية والتسللجيل والحضللور واألداء وإكمال تعليمهم
المتعايشلين  المتعلمين  أمر بالغ األهمية لضلمان عدم حرمان   روالتنمّ تعليمية عادلة وخالية من العنف  

لبشلرية من ضلين لخطر اإلصلابة بفيروس نقص المناعة افيروس نقص المناعة البشلرية أو المعرّ  مع

 للفرص االقتصادية واالجتماعية في المستقبل  ا  حاسم ا  التعليم الذي يعد أمر

كما أن القواعد غير المتكافئة بين الجنسلللين تمنع العديد من الفتيات والشلللابات من الحصلللول على  -25

فقط من البللدان    ٪42  حققلت  xvغير ملتحقلات بلالملدارسفي العلالم  مليون فتلاة    129التعليم  هنلاك  

فقط عن التكلاف  بين الجنسلللللين في   ٪24 التكلاف  بين الجنسلللللين في التعليم الثلانوي اإلعلداديي وأفلاد

ر العوامل المتداخلة هذه الفوارق بين الجنسلين في التحصليل العلميي بما التعليم الثانوي العالي  تفسلّ 

الجندري وحقيقة أن النسللللاء والفتيات    في ذلك الزواج المبكر و/أو الحملي والعنف القائم على النوع 

 تقديم الرعاية ب فيما يختص يمثلن حصة غير متناسبة 

للقضللاء على الوصللم والتمييز وعدم المسللاواة بين الجنسللين لتهيئة بيئة تعزز   كبربذل جهود أ  يجب -26
في تلبية   ا  لعب المبادرات المركزة دورااللتحاق بالمدارس للمراهقين والشلباب  باإلضلافة إلى ذلكي ت

مع فيروس نقص المناعة البشلللرية أو   المتعايشللليناحتياجات المراهقين وطالب المدارس الصلللغار  
فيروس نقص  المتعايشلللين معالمتنثرين به  على سلللبيل المثالي تعاونت الشلللبكة العالمية للشلللباب  

فيروس نقص المناعة البشللرية   المتعايشللين معالشللبكة العالمية لألشللخاص  و(+Y) المناعة البشللرية  
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(GNP+)   المتعايشين معمع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة باليونسكو  لدعم األشخاص 

 فيروس نقص المناعة البشرية في المدارس 

كما سللللاعدت اليونسللللكو الدول األعضللللاء على إنشللللاء برامج مناهضللللة للعنف القائم على النوع  -27
 سلللللكو وصلللللنلدوق األمم المتحلدة للسلللللكلانر في الملدارس  أطلقلت اليونالتنمّ   االجتملاعي ومكلافحلة

(UNFPA)  الصلللحراء   يللتربية الجنسلللية الشلللاملة في عشلللرات البلدان في أفريقيا جنوب  ا  برنامج
والتمييز وتلبية احتياجات المراهقين والشلباب من الفئات السلكانية الرئيسلية    وصلمالالكبرى للحد من 

 األخرى  المعرّضةوالمجموعات 

ينبغي اسلتكشلاف األسلاليب اإلبداعية لزيادة مشلاركة المراهقين والشلباب في التعليم الرسلمي وغير  -28
دارس  المرتبطة بحضلور الفتيات إلى المالرسلمي  في بلد في جنوب إفريقياي أدت التحويالت النقدية  

اإلصلابة بفيروس نقص المناعة البشلرية وزيادة بنسلبة    لخطر  بالنسلبة  ا  تقريب  ٪61إلى انخفاض بنسلبة  
لتلبية االحتياجات األسلاسليةي وتقليل   دفعة نقديةر هذه البرامج  للللللّ   توفxviبالمدارسفي االلتحاق  ٪ 62

قلد   وتقليلل االعتملاد الملالي على شلللللركلاء الجنس من اللذكور   الجنسبل  العمللالحلاجلة إلى اللجوء إلى  
من جراء   العملوجوانب تطوير  هذا  التعليم المالي الشلخصلي  برنامج تشلعر الشلابات المشلاركات في  

بلالتمكين واألملان الملالي بملا يكفي لرفض شلللللركلاء الجنسي وبلالتلالي تقليلل   قلديالن  امج التحويللنل بر
  تكتسللب برامج التمكين االقتصللادي xviiفيروس نقص المناعة البشللرية المحتملةاالصللابة بمخاطر  

باعتبارها استراتيجية فعالة للحد من   ا  زخم  الكبرى  الصحراء  يبات في أفريقيا جنوبللمراهقات والشا

  xviiiفيروس نقص المناعة البشرية ومواطن الضعفمخاطر اإلصابة ب
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أكثر   ا  الدراسللية حتى يتبنى الناس موقف "يجب تضللمين التربية الجنسللية الشللاملة باسللتخدام نهج قائم على الحقوق في المناهج
من  ا  يقلل التثقيف الجنسللي الشللامل أيضلل   فيروس نقص المناعة البشللرية  يمكن أن المتعايشللين معصللحة تجاه األشللخاص  

ــةإفراين ســـــورـيا، ـمدير    Efraín Soria  -العلدوى ويسلللللاعلد في الحلد من الوبلاء"    ــاف  مؤســـــســـ   اإلكوادوري   اإلنصـــ
(Ecuadorian Equity Foundation)   

 التثقيف الجنسي الشامل والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

المراهقين والشلباب   فقصلى هو زيادة تعرّ أحد األسلباب المهمة والمسلتقلة لزيادة نسلبة الحضلور إلى المدرسلة إلى الحد األ
قائم على المناهج الدراسلية يعالج التنثيرات االجتماعية والثقافية والجنسلانية األوسلع لتربية الجنسلية الشلاملةي وهو نهج على ا

نطاقا  على الصلحة والحقوق الجنسلية واإلنجابيةي مع التركيز بشلكل خاص على بناء المهارات الحياتية  على الرغم من أن  
سللين نوادي الشللباب وبرامج األقران والمواقع  تحأيضللا  يلزم   -وحيد للتربية الجنسللية الشللاملة المدارس ليسللت المصللدر ال

في تزويد المراهقين والشللللباب بالمعرفة والمواقف والمهارات الالزمة   ا  رئيسللللي  ا  تلعب المدارس دور  -تمعية األخرى  المج
 الميللأو الحلالة االجتملاعيلة واالقتصلللللادية أو   النوع االجتملاعيالصلللللحلة والرفاهيلةي بغض النظر عن   في مجلاالت  لدعمهم

 لجنسي أو الهوية الجنسية ا

التثقيف الجنسللي الشللامل بداخل وخارج المدارس على حد سللواء  هو عنصللر أسللاسللي للوقاية من فيروس نقص المناعة 
الصحراء الكبرىي   يد عدد متزايد من البلداني بما في ذلك العديد من البلدان الواقعة في أفريقيا جنوبلّ البشرية  في الواقعي أي

ة والدولية لتلبية احتياجات الصللللحة الجنسللللية واإلنجابية للمراهقين والشللللبابي بما في ذلك من خالل توفير األطر اإلقليمي
 التثقيف الجنسي الشامل 

ومع ذلكي فأن العديد من البلدان لم تعتمد جميع عناصلر التربية الجنسلية الشلاملة  وجدت دراسلة اسلتعرضلت مناهج التربية 
بلدان في شلرق وجنوب أفريقياي أن   10الجنسلية الشلاملة التي يدعمها كل من اليونسلكو وصلندوق األمم المتحدة للسلكان في  

فجوات متوسلللللطة إلى    تحتوي علىإلى متوسلللللطةي في حين أن أربعة منها   سلللللتة منها لديها مناهج ذات اهتمامات طفيفة
من المراهقين والشللباب بفيروس نقص المناعة   000ي80خطيرة  في منطقة آسلليا والمحيط الهادئي حيث يصللاب أكثر من  

ن بقرارات  ي حيث سلمحت بعض البلدامنسلجمتنفيذ التثقيف الجنسلي الشلامل غير متكافو وغير    لوحظ أنالبشلرية كل عامي  
يمكن   ونوعية تقديم التثقيف الجنسلي الشلامل   انسلجامتقويض  من المركزية بشلنن التعليم من قبل الواليات و/أو المقاطعاتي  

أن ت دي األعراف االجتماعية والثقافية إلى مقاومة تنفيذ التربية الجنسللية الشللاملةي كما هو الحال في دولة واحدة في شللرق  
ع على الفجور الجنسلي وتضلعف  برامج التثقيف الجنسلي الشلامل على أسلاس أنها تشلجّ   2016ي عام رت فإفريقياي والتي حظّ 

ذات جودة رديئة أو غير  هي إلى توفير تعليم جنسللللي شللللامل   ا  ية  بعض البرامج التي تهدف ظاهريالقيم الوطنية واألخالق
ناع عن ممارسة الجنسي وهو نهج رفضه المهنيون و تتجاهل التثقيف حول الواقي الذكري أو تعطي األولوية لالمتي متكافئة

 الطبيون والمتخصصون في الصحة العامة باعتباره غير فعال 

حيثما التزمت البلدان بتنفيذ تربية جنسللللية قوية وشللللاملة وقائمة على األدلةي تحققت فوائد مهمة لصللللحة ورفاه المراهقين 
إلصلللابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشلللرية بين المراهقين والشلللبابي وارتفاع معدالت حمل  ا لمكافحةوالشلللباب   

فيروس نقص المناعة البشلريةي أدرجت ناميبيا التثقيف   المتعايشلين معالمراهقات والوصلم الشلديد والتمييز ضلد األشلخاص  
 ا  أيضل يسلها كموضلوع إلزامي قائم بذاته  في ناميبياي يتم الجنسلي الشلامل في مناهجها لتعليم المهارات الحياتيةي والتي يتم تدر 

الذي يشلرك الفتيات في األنشلطة    Galz and Goalsفي األنشلطة الالمنهجية مثل مشلروع  تضلمين التثقيف الجنسلي الشلامل  
تعليم ول  التثقيف حمن خالل  ا  عام  14و   10الرياضللللية ويسللللتخدم كرة القدم لتمكين الفتيات الالئي تتراوا أعمارهن بين 

 المهارات الحياتية وفيروس نقص المناعة البشرية والصحة 

الصللحة الجنسللية واإلنجابية   حوللمخاوف المتعلقة بميل العديد من الشللباب إلى الحصللول على معلومات خاطئة ا  للرد على
يتناول  شلامل جيد النوعية وبأدراج تعليم جنسلي    2013من اإلنترنت أو المصلادر التقليدية والعائليةي التزمت زامبيا في عام  

متعدد القطاعات يشللمل    ا  عت زامبيا نهجلللللللبتإ  خدمات الصللحة الجنسللية واإلنجابية المالئمة للشللباب للمراهقين والشللباب 
وزارات التعليم والصللحة والجنس والشللباب والثقافة والرياضللةي فضللال  عن المنظمات غير الحكومية والشللركاء المحليين 

اع السللياسللات وأولياء األمور والمراهقون والشللباب مجها الشللاملة للتربية الجنسللية  واشللترك صللنّ والدوليين لتطوير برا
لتا سلاهم في توسليع نطاق المشلاركة   وغيرهم من المجموعات الرئيسلية في تطوير المناهج الدراسليةي ممّ  اإلرادة   شلكللللللّ

لطابع الم سلسلي على التربية الجنسلية الشلاملة في السلياسلية للحكومة والتزامها عاملين حاسلمين في الدمج الناجا وإضلفاء ا
 نظام التعليم الوطني 
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المرتبطين بفيروس والتمييز   صلماللشلامل لجميع المدارس للحد من وبالدعوة السلياسلية لتشلمل التثقيف الجنسلي ا التقدم"يجب  
فرناندو ـسيـسنيروس دافيال، منـسق   Fernando Cisneros Dávila -نقص المناعة البشلرية والفئات السلكانية الرئيسلية "  
 التنمية وجودة البرامج، منظمة إنقاذ الطفولة، بيرو

"أسللفر االسللتثمار في تعليم المراهقين والشللبابي بمن فيهم الفتياتي عن نتائج مذهلة في الحد من حاالت اإلصللابة بفيروس 
ــق Kathy Ward -نقص المناعة البشللللرية "   ــترك المعني بفيروس نقص  ةكاثي وارد، منســ برنامج األمم المتحدة المشــ

 المناعة البشرية/اإليدز، البنك الدولي

 

 وصم والتمييز المرتبطين بالتوظيف العوامل التمكين المجتمعية للقضاء على 

قللل من قلابليلة  يالمسلللللتقر والمجزي   ل  العمل xixترتبط البطلاللة بزيلادة السللللللوك المحفوف بلالمخلاطر -29
سللهم في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشللرية من يض لفيروس نقص المناعة البشللرية ورّ التع

زيادة الوصللللول إلى الموارد الماديةي والحد من اإلجهاد المزمني وزيادة القوة السللللياسلللليةي  خالل  

  xxوبالتالي المساعدة في تحسين النتائج الصحية والمكانة االجتماعية والعدالة الصحية

فوائد واضللحة لألشللخاص المتعايشللين مع فيروس نقص المناعة البشللرية  ترتبط    للعمل/التوظيف  -30
ي فضلللال  عن انخفاض الوصلللول إلى الرعاية والمشلللاركة xxiبتنخر االختبار أو التشلللخيص   البطالة
فيروس نقص المنلاعلة    بعالج  على النقيض من ذللكي يرتبط التوظيف بلااللتزام األفضلللللل  xxiiفيهلا

  xxiiiبينما يرتبط فقدان الوظيفةي من ناحية أخرىي بالحمل الفيروسللللي المرتفع المسللللتمر  ؛البشللللرية
في التخفيف من تنثير الوباءي وتحسلللين نوعية الحياة    ا  على عمل مسلللتقر أيضللل يسلللاعد الحصلللول 

   xxivفيروس نقص المناعة البشرية وتحقيق فوائد صحية بدنية وعقلية المتعايشين معلألشخاص 

ي  على الوصلول إلى عمل هادف ومسلتدام سلوق العمل  كذلك  والعامة  بينما ت ثر الظروف االقتصلادية   -31
من فرص العمل   القوانين العقابية والوصلللم والتمييز وعدم المسلللاواة بين الجنسلللين تقلل أيضلللا  فأن 

  في xxvوالهشّلةفيروس نقص المناعة البشلرية والفئات السلكانية الرئيسلية   المتعايشلين معلألشلخاص  
المنلاعلة  فيروس نقص    المتعلايشلللللين معمن  ٪ 13جمهوريلة اللدومينيكلاني على سلللللبيلل المثلالي أفلاد 

بالمقارنة مع    xxviرموا من العمل بسللبب إصللابتهم بفيروس نقص المناعة البشللريةالبشللرية بننهم حُ 
 المتعايشللين معاألشللخاص الذين ال يعيشللون مع فيروس نقص المناعة البشللريةي فأن األشللخاص 

  يمكن أن xxviiللحصلللللول على وظلائف بلدوام كلاملل فيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة هم أقلل احتملاال  
  على سللبيل العمل  اثناء  التمييز المرتبط بفيروس نقص المناعة البشللرية في أشللكال متعددة حصلللي

فيروس نقص المناعة البشللرية أو إلزامه بأجراء  لأحد الموظفين    نتيجة اختبارالمثالي قد ي دي طلب  
اختبار فيروس نقص المناعة البشللرية إلى ثني الشللخص المصللاب بفيروس نقص المناعة البشللرية  

كن أن يسلللللاهم بلدوره في اإلفقلار عن التقلدم لوظيفلة أو عن القلدرة على تلنمين وظيفلةي وهو ملا يم

 صحية مشكالت بو

لخطر اإلصلللابة  األكثر تعّرضلللا  ألخرى  ا  ات السلللكانية الرئيسلللية والمجموعاتقد تواجه المجموع -32
  على سلللبيل بفيروس نقص المناعة البشلللرية تحديات في االعتراف بعملهم على أنه عمل مشلللروع 

شلرعيين يحق لهم الحصلول  لاكعمّ الجنس في العديد من البلدان    العامالت/المثالي ال يُعترف بعاملي
 أثنلاء جائحة  قرير    في هذا الت  ا  ي الهنلد الحقل دراسلللللة الحلالة من كولكلاتا  راجععلى خدمات حكوميلة ب

ة  ي الحكوم  المسللللاعدة الماليةى علصللللول  حمن الالجنس    عاملي/عامالت العديد مني ُمنع 19-كوفيد
الجنس في العديد    عامالت/كما يتم تجريم عاملي   المتاحة للعاملين اآلخرين ألنهم لم يُعتبروا موظفين

مملا يجعلهم عرضلللللة لسلللللوء المعلاملة  من البللدان بموجب القلانون وإجبلارهم على العملل في الظللي  
 ضهم بشكل أكبر لخطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والعنف ويعرّ 
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غير قلادرين على العثور على  النوع االجتملاعيعلابرو ملا يكون   ا  ي غلالبل والتمييز وصلللللمالبسلللللبلب   -33
 عابرييُجبر العديد من   وظائف مسلللتقرة وذات رواتب جيدة  في غياب خيارات التوظيف األخرىي

ضلللللهم لخطر أكبر النتقلال فيروس على العملل بلالجنس من أجلل البقلاءي مملا يعرّ   النوع االجتملاعي
نقص المناعة البشللرية والعنف  يسللتمر غياب قوانين وسللياسللات عدم التمييز في العمل في معظم 

 العيش  د خياراتهم لكسبوتقيّ النوع االجتماعي بعابريالبلدان في إلحاق الضرر 

المتقلاطع    وصلللللماليلة ومنطقلة البحر الكلاريبي أن كلا الالتينريأظهرت دراسلللللة أجريلت في بللد في أم -34
يمكن أن تقلل من   يةندروالهوية الج  ةالجنسللي  والميولبحالة فيروس نقص المناعة البشللرية    المتعلق

والمحافظة عليه  أشلارت الدراسلة إلى أن فرص   يالقدرة على العثور على عمل مسلتقر ومكافن عليه
بسلبب التمييز المرتبط    لنوع االجتماعيا عابراتالعمل ذات األجر الجيد نادرة بشلكل خاص للنسلاء  

رجالي  المارسللون الجنس مع بالهوية الجندرية  من بين الرجال المثليين وغيرهم من الرجال الذين ي
  توضلللا xxviiiفأن التمييز المرتبط بحالة فيروس نقص المناعة البشلللرية هو أهم عائق أمام التوظيف

 عابري مثل كونه شللة متعددةهذه األنماط كيفية عمل السلللطة عندما يكون لدى الشللخص هويات مهمّ 
  xxixالمناعة البشريةفيروس نقص  متعايش مع ا  بالجنس وشخص وعامال   النوع االجتماعي

تعطي التوجيهات المعيارية الدولية األولوية لإلجراءات الرامية إلى القضلللاء على األشلللكال العديدة   -35
فيروس نقص المناعة البشلرية   المتعايشلين معللتمييز في العمل التي يمكن أن ت ثر على األشلخاص 

نظمة العمل ضلين لخطر اإلصلابة به  تماشليا  مع أسلس حقوق اإلنسلان الواردة في اتفاقية مأو المعرّ 
  200بشللنن التمييز في العمالة والمهنةي تدعو توصللية منظمة العمل الدولية رقم   1958الدولية لعام  

فيروس نقص المناعة البشلللللريةي والسلللللرية فيما يتعلق   المتعايشلللللين معإلى توفير الحماية للعمال  
بالتنثير الشلديد  بفيروس نقص المناعة البشلرية واالعتراف   الخاص لموظفين  ل  بالوضلع السليرولوجي

باإلضلافة إلى ذلكي فأن اتفاقية منظمة العمل    المعّرضلةلفيروس نقص المناعة البشلرية على الفئات  
بما في ذلك   -هي أول معاهدة دولية تعترف بحق كل فرد   2019ش لعام  الدولية بشنن العنف والتحرّ 

في العمل في بيئات خالية من   -األخرى   المعّرضلللةأفراد الفئات السلللكانية الرئيسلللية والمجموعات 
  تشارك منظمة العمل الدولية مع شبكات األشخاص xxxش القائم على النوع االجتماعيالعنف والتحرّ 
فيروس نقص المناعة البشلرية في تخطيط البرامج وتدير برنامج التمكين االقتصلادي   المتعايشلين مع

مهارات منطقة البحر الكاريبي لتعليم  و  كا الالتينيةريمد في جنوب شللللرق آسلللليا وفي بلد في أفي بل
 للسكان الرئيسيين  العمل

“غالبية السكان الرئيسيين يعيشون تحت خط الفقر  وذلك ألن معظمهم ال يمكنهم الحصول على عمل جيد أو عمل هادف 
 ي، إفريقيامجهول، ناشط مجتمع -"   ةالجنسي ميولهماالجتماعي أو /نتيجة لضعف الفرص األكاديمية أو سلوكهم الجنسي

فيروس نقص المناعة البشللرية في أماكن  المتعايشللين معلحكومات أن تفرض سللياسللات تحمي األشللخاص  على ا"ينبغي 
القطاعين الخاص والعام"  أن تشلمل  هذه السلياسلات  وعلى  العمل وتفرض عقوبات أشلد على األشلخاص الذين يكسلرونها   

- Lorraine Graham   ــبكة جامايكا ــاف في المنطقة الغربية، شـ ــؤولة ميدانية لانصـ   ين يجابيلالورين جراهام، مسـ
 ينالمصلي

نقص المناعة البشللرية للموظف يمكن أن تثني األشللخاص   فيروس باختبار "ممارسللات التوظيف التمييزية مثل المطالبة 
 -فيروس نقص المناعة البشلللرية عن التقدم للوظائف أو الحصلللول عليهاي مما ي دي إلى دوامة الفقر"   المتعايشلللين مع

Diddie Schaaf   ني، منظمة العمل الدوليةتقديدي شاف، مسؤول 

 

  نتائجها تحسين عوامل التمكين المجتمعية لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية و

العالمية لمكافحة اإليدز على األهمية المحورية لخدمات الرعاية الصللحية العالية  ت كد االسللتراتيجية   -  36
للصللحة العامة  تدعو   الجودة والمتاحة للجهود الرامية إلى القضللاء على وباء اإليدز باعتباره تهديدا  
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إلى تكثيف الجهود لتوسلليع نطاق وضللمان الوصللول العادل والنتائج بين جميع   95-95-95األهداف  
السللللكان وفي جميع األماكن الختبار فيروس نقص المناعة البشللللرية والعالج والوقاية المشللللتركة  

 والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية 

فيروس نقص  شلللين معالمتعاية للتهميش والوصلللم األشلللخاص قاطعتعوق األشلللكال المتداخلة والمت -  37
عن الوصول إلى خدمات   المعّرضةالمناعة البشرية والسكان الرئيسيين وغيرهم من الفئات السكانية  
فيروس نقص المناعة    المتعايشلين معالرعاية الصلحية واالسلتمرار فيها  يعاني العديد من األشلخاص  

في مرافق الرعاية الصلحيةي    حسلوسوالتمييز الحقيقي أو الم وصلمالالبشلرية والسلكان الرئيسليين من 
وصلللمة هذه إلى تقويض التشلللخيص  ال  يمكن أن ت دي  xxxiال سللليما في البيئات المحافظة اجتماعيا  

وصللللمة أمر بالغ األهمية لتقديم رعاية صللللحية عالية الوجودة العالج والنتائج الصللللحية  إن إزالة  
  xxxiiالجودة وتحقيق أفضل النتائج الصحية

كثيرا  ما يُمنع أفراد المجتمع الذين عانوا من الوصللم والتمييز من التماس الخدمات الصللحية  عالوة    -38
 انطباعاتهم غير المواتية مع  يشللللاركون أيضللللا    ةوصللللمالفأن األفراد الذين يعانون من على ذلكي  

 الخدمات الصحية  ا  قد يتجنبون أيضبدورهم اآلخريني الذين 

تتزعم المنظملات المجتمعيلة الجهود المبلذوللة لجعلل بيئلات الرعلايلة الصلللللحيلة    في كثير من البللداني  -  39
قدر اإلمكان  على سلللبيل المثالي في بلد واحد في  األشلللخاص ترحيبية ومنصلللفة ومتمحورة حول  

كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيي أطلق أعضلاء المجتمع مبادرة لتوعية وتدريب العاملين في ريأم
فيروس نقص المناعة   المتعايشين معصحية على القضايا التي ت ثر على األشخاص  مجال الرعاية ال

األخرى  أفاد أعضلاء المجتمع بتحسلين الوصلول إلى    المعّرضلةالبشلرية والسلكان الرئيسليين والفئات  
  ا  خدمات الرعاية الصحية ومشاركة أفضل مع مقدمي الخدمة حيث كان التدريب متسق

الجنس مبلادرة إلدملاج خلدملات الصلللللحلة   تعلاماللفي بللدين من بللدان غرب أفريقيلاي أطلقلت منظملة   -  40
الجنسللية واإلنجابية في خدمات فيروس نقص المناعة البشللرية الحاليةي مما يوفر مسللاحات وفرص 

 WhatsApp. آمنة ألفراد المجتمع للتواصللل من خالل وسللائل التواصللل االجتماعي أو مجموعات
مجتمعي وتعزيز الدعم المتبادلي حيث طرا أعضاء المجتمع أسئلة تتعلق  نامج ببناء تضامن قام البر

 بصحتهم وأجسادهم وحتى عملهم 

في وقت يتزايد فيه عدد األشللخاص المتنقلين أكثر من أي وقت مضللىي يعاني المهاجرون في كثير  -  41
ول على خدمات الرعاية ص فرص الحصللل للللللللّ من األحيان من العداء واالسلللتبعاد االجتماعي وتقل

ز لللللّ الصحية  دعت المنظمة الدولية للهجرةي وهي وكالة تابعة لألمم المتحدةي إلى رعاية صحية ترك
ب  لمهاجرين والسلكان المتنقلين  وهذا يتطل من قبل اويمكن الوصلول إليها بسلهولة    األشلخاصيعلى 

والتمييز باعتبارهما حواجز أمام وصللول مجتمعات المهاجرين  بذل جهود متضللافرة إلزالة الوصللم
زة لضلمان التغطية الصلحية الشلاملة التي تشلمل للللللّ إلى الرعاية الصلحيةي فضلال  عن المبادرات المرك

 المهاجرين 

إلى فيروس نقص المناعة البشرية الذين ينتمون   المتعايشين معي لم يتمكن العديد من األشخاص  19-كوفيد"بسبب جائحة  
منع   من الممكنكان لمجموعات سلكانية رئيسلية من الحصلول على عبوات جديدة للعالج بمضلادات الفيروسلات القهقرية  

التركيز على عوامل التمكين المجتمعية مثل تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية  نحن اآلن نخاطر بزيادة بهذا الوضع  
 -روس نقص المناعة البشلللرية في حالة عدم االلتزام بالعالج"  في المتعايشلللين معالحمل الفيروسلللي لألشلللخاص  كمية 

Tonny Muzira  توني موزيرا، مؤسسة إشراك الذكور، أوغندا 
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بشللكل أفضللل   تم عالجنابالجنس وتوعيتهم لمقدمي الرعاية الصللحية إلى نتائج رائعة حيث   العاملين  تحسلليس  عمل "أدى
ركا الالتينية  يإلينا إيفا ريناغا، شـــبكة عامالت الجنس في أم  Elena Eva Reynaga -في مرافق الرعاية الصلللحية "  

 ومنطقة البحر الكاريبي، األرجنتين

مع فيروس  المتعايشلينألشلخاص ا يالمناسلبة والمشلورةلفيروسلات القهقرية ا اتمضلادلتوفير العالج المجاني لقد سلاعد  "

األشلللللخلاص    يواجلهإلى حلد كبير  ومع ذللكي   وصلللللمال  وتقليللفي الحفلاظ على االلتزام    نقص المنلاعلة البشلللللريلة كثيرا  

مثل األشلللخاص المثليين ومسلللتخدمي المخدرات   ةمع فيروس نقص المناعة البشلللرية من مجتمعات مختلف المتعايشلللون

 بريثا، ناشطة مجتمعية، الهند  Pritha -يجب تقليل هذا "    وصمة مزدوجة   الجنس  وعاملي/عامالت

 

 

 اإليدز القضاء علىتغيير القوانين والسياسات لتسريع التقدم نحو  

تعكس القوانين والسلللياسلللات العقابية وتعزز الوصلللم والتمييز وأوجه عدم المسلللاواة بين الجنسلللين   -42
ن السكان  لللّ لحقوق اإلنساني حيث يجب أن يتمك  قوانين انتهاكات   هكذال  لللّ واالستبعاد االجتماعي  تمث

قص المناعة البشلرية  فيروس ن المتعايشلون معاألخرى واألشلخاص  المعّرضلةالرئيسليون والفئات  
 خالية من التجريم والوصم والتمييز والعنف  ةمن عيش حيا

  اسللللتخداممكافحة فيروس نقص المناعة البشللللرية  ثبت أن تجريم   ض القوانين العقابية أيضللللا  تقوّ    -43
 دي إلى نتائج صللحية أسللوأ وانخفاض  يبالجنس   والعملالمخدرات والممارسللات الجنسللية المثلية  

  على سلبيل xxxiiiفيروس نقص المناعة البشلرية المتعايشلين معالفيروس بين األشلخاص   قمعمعدالت 
جريم العالقات الجنسلية المثلية بين البالغين بالتراضليي كانت نسلبة المثالي في البلدان التي يتم فيها ت

أصابتهم بفيروس نقص ب  هم على علمفيروس نقص المناعة البشرية الذين   المتعايشين معاألشخاص  
ارتبط تجريم العمل    ٪8ومسلللتويات قمع الفيروس أقل بنسلللبة   ي٪11المناعة البشلللرية أقل بنسلللبة  
انخفاض   ٪6و  إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية  بحالة    ٪10نسبة  بالجنس بانخفاض المعرفة ب

ليهما  ارتبط تجريم كل  ٪14المخدرات بمسلتويات أقل بنسلبة    اسلتخدامالفيروس  ارتبط تجريم   قمعفي  
  ا  تقريب ٪24-٪18بنتائج أسوأ بنسبة الثالثة 

فيروس نقص المناعة البشللرية    المتعايشللين معالتجريم هو أكبر عائق هيكلي أمام قدرة األشللخاص     -44
الرئيسلليةي مثل   المنافعاألخرى على الوصللول إلى   المعّرضللةوالفئات السللكانية الرئيسللية والفئات  

التوظيف والتعليم والرعلايلة الصلللللحيلة وغيرهلا من الخلدملات  وعلى العكس من ذللكي فلأن القوانين  
فيروس نقص المناعة    المتعايشللين معلألشللخاص  بالنسللبة  والسللياسللات التي تحمي حقوق اإلنسللان 
ةالبشلللرية والسلللكان الرئيسللليين والفئات   ا تحويل األخرى هي عوامل تمكين مجتمعية يمكنه  الهشلللّ

 لفيروس نقص المناعة البشرية بطرق إيجابية وقوية  التصدي

لها  لللللّ وهي لجنة مستقلة شك  -وجدت اللجنة العالمية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والقانون     -45
برنلامج األمم المتحلدة اإلنملائي نيلابلة عن برنلامج األمم المتحلدة المشلللللترك المعني بفيروس نقص 

شللة  والمهمّ   األكثر عرضللةأن القوانين العقابية والتمييز ضللد المجتمعات   -المناعة البشللرية/اإليدز  
إلى اتخاذ      ودعت المفوضلية الحكوماتxxxivأعاقت المكافحة العالمية لفيروس نقص المناعة البشلرية

القائمة على الحقوق لفيروس نقص المناعة البشللرية واألمراض   المكافحةإجراءات عاجلة لضللمان 
المصلاحبة له مثل السلل والتهاب الكبد  وتشلمل هذه اإلجراءات إلغاء القوانين التي تضلر بالمجتمعات  

 عيق التقدم في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية وتُ 

في حد ذاته لجني الفوائد    ي كافيا  ةفعال  السللتجابةقد ال يكون إلغاء قوانين التجريمي رغم أهميته البالغة     -46
فيروس  المتعايشين معم األشخاص  الكاملة للعوامل التمكينية المجتمعية  حتى في البلدان التي ال تجرّ 

ما يستمر   ا  ي غالباألخرى ر عرضةاألكثنقص المناعة البشرية أو الفئات السكانية الرئيسية أو الفئات  
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ال الصللحة  ز بشللكل فعّ الوصللم والتمييز بسللبب فشللل الدولة في سللن القوانين والسللياسللات التي تعزّ 
ر صلراحة التمييز والعنف  للللللّ   في البلدان التي لديها قوانين تحظxxxvوحقوق اإلنسلان لهذه المجتمعات

فيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة وقمع ي تكون معلدالت المعرفلة بحلاللة الجنلدرينوع  الالقلائم على  

  xxxviفيروس نقص المناعة البشرية المتعايشين معالفيروس أعلى بين األشخاص 

إصللابات جديدة بفيروس نقص المناعة البشللرية   حدوثال تمنع قوانين التجريم التمييزية والمضللللة     -47
ضللهن لإلصللابة بفيروس نقص المناعة البشللرية  على العكس من ذلكي  بين النسللاء أو تقلل من تعرّ 

على الصلللللحلة العلاملة وحقوق   ا  سللللللبيل  ا  أن لهلا تلنثير  كملام تضلللللر بلالمرأة  أن قوانين التجري لوحظ
  xxxviiاإلنسان

العالقات الجنسلللية المثلية بالتراضلللي بين م  جرّ تثمانية عشلللر بلدا  في منطقة آسللليا والمحيط الهادئ     -48
ل عقبة كبيرة أمام قدرة الرجال المثليين وغيرهم من الرجال الذين يمارسللون لللللللّ ا يشللكالبالغيني ممّ 

ز فيها للللّ يتركالجنس مع رجال على الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات  في منطقة  
ر بنحو  الذين يمثلون مع شلركائهم ما يقدّ   -وباء فيروس نقص المناعة البشلرية بين السلكان الرئيسليين  

تجعل قوانين التجريم من   - xxxviiiمن اإلصلابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشلرية كل عام٪ 98

 الصعب إيقاف المسار المقلق للوباء في العديد من البلدان 

نزع الصلفة الجرمية بتحسلين النتائج  عندما قامت دولة في جنوب آسليا بألغاء تجريم العالقات  يرتبط     -49
بننهم أكثر قدرة على   ي شلعر نشلطاء المجتمع2018الجنسلية المثلية بالتراضلي بين البالغين في عام 

علايلة  عن حقوقهم والوصلللللول العلادل إلى عواملل التمكين المجتمعيلة مثلل التعليم والر  ا  اللدفلاع علنل 
  من ناحية أخرىي يمكن أن مسلموعةوشلعروا أن أصلواتهم  يحيث تم اعتبارهم شلرعيين  يالصلحية

على توفير   ا  ي ولكن أيضللللل ة وتنظيم المجتمعمنلاصلللللريكون للتجريم تلنثير مخيف ليس فقط على ال
خدمات الرعاية الصلللحية األسلللاسلللية  في بلد في غرب إفريقياي كان من الصلللعب الحصلللول على 
عيادات لتوفير خدمات فيروس نقص المناعة البشلرية للسلكان الرئيسليين بسلبب الخوف من المقاضلاة  

قي  عندما تم اعتقال وسلللجن العاملين الصلللحيين لمجرد حملهم الوا  2008بعد حادثة وقعت في عام 
 الذكري 

ض لفيروس نقص م التعرّ كا الشللمالية أن القوانين التي تجرّ ريأظهرت دراسللة أجريت في بلد في أم   -50
وس نقص المناعة البشلللرية وقد الة في الحد من اإلصلللابة بفيرغير فعّ   هي  المناعة البشلللرية أو نقله

في هلذا   ا  وضلللللوع الحقل المعلوملات حول هلذا الم  ي جهود الوقلايلة بهنلاك مزيلد منضي في الواقعتقوّ 
  الحظ ناشط مجتمعي قديم في نفس البلد أن القوانين المحلية   xxxixن هولندا مالتقرير في دراسة حالة  

م انتقال فيروس نقص المناعة البشلرية ضلارة بشلكل خاص ألنها يمكن أن ت دي إلى وضلع التي تجرّ 
  xlحرمانهم من السكن وفرص العملاألشخاص في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية وبالتالي 

الجنس والمثليين   علاملي/علامالتووجلدت دراسلللللة أُجريلت في أحلد بللدان غرب أفريقيلا أن تجريم    -51
إلصللابة بفيروس ل  التعّرض   رجال يزيد من خطرالوغيرهم من الرجال الذين يمارسللون الجنس مع  

الحكومة   ردة فعل   عامة  المجتمعنقص المناعة البشريةي ليس فقط لدى هذه الفئاتي ولكن أيضا  لدى  
حقوق واحتياجات السللللكان    الرسللللمية لوباء فيروس نقص المناعة البشللللرية لم تعالج بشللللكل كاف  

مناهج الحد من الضلللرر للسلللكان  ل  مناصلللرةولم تتضلللمن أي دعوة إللغاء تجريم أو    يالرئيسللليين
وصلللول الفئات السلللكانية الرئيسلللية إلى خدمات الوقاية والعالج من   جاءالرئيسللليين  ونتيجة لذلكي  

للغاية  أدى ذلك إلى إبقاء معدالت انتشلللللار فيروس نقص  ا  فيروس نقص المناعة البشلللللرية محدود
ا سللاهم بدوره في ارتفاع معدل انتشللار فيروس نقص المناعة البشللرية  مرتفعةي ممّ   المناعة البشللرية

ه البيانات االستراتيجية الالزمة كما أن تجريم العالقات الجنسية المثلية يشوّ    xliعلى المستوى الوطني
يم للتخطيط السلللتجابات فعالة على النحو األمثل للسلللكان الرئيسللليين  في البلدان التي يتم فيها تجر
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السللوك الجنسلي المثلي الطوعيي من الصلعب إجراء دراسلات اسلتقصلائية للحصلول على تقديرات  
الفئات السللكانية الرئيسللية في البلدان التي تسللري فيها قوانين   حجوب  كما أن  للمجموعاتموثوقة 

كافحة بالنجاا في م  ا  زائف  ا  لوجود ه الء السلكان ويتيا إحسلاسل   ع على اإلنكار الرسلميالتجريم يشلجّ 

  xliiفيروس نقص المناعة البشرية

الفعالة لفيروس   المكافحةباإلضلافة إلى إلغاء قوانين التجريم وسلن قوانين للحمايةي ينبغي أن تتصلدى     -52
فيروس نقص المناعة البشرية والفئات السكانية  مع   المتعايشيننقص المناعة البشرية بين األشخاص  

وسللوء المعاملة والعنف الذي كثيرا  ما يفسللد   التنّمري ألثر األكثر عرضللة األخرىالرئيسللية والفئات  
 الحظتفي جميع أنحاء العالمي بما في ذلك العديد من المراهقين والشلباب     ةعرضل حياة أكثر الناس  

الجنس    وعاملي/عامالتالمخدرات   يسلتخدمونشلخاص الذين  دراسلة في بلد في شلرق إفريقيا أن األ 
تعريض ه الء السلكان الرئيسليين لخطر متزايد النتقال بالعنف    يتسلبّبضلون للعنف   ما يتعرّ   ا  كثير

بمثابة حاجز أمام الوصلللول إلى   هوفيروس نقص المناعة البشلللرية ومشلللاكل صلللحية أخرىي كما  
كافحة فيروس نقص المناعة  برامج م  لتفعيلخدمات فيروس نقص المناعة البشلرية واالسلتفادة منها   

  xliiiيجب أن تمنع العنف ضدهم وتتصدى له يالبشرية

والشلباب  ل القوانين أو السلياسلات التي تتطلب موافقة الوالدين أو الوصلي للمراهقين  للللللّ يمكن أن تشلك   -53
للحصلول على خدمات الصلحة الجنسلية واإلنجابية واختبار فيروس  عاما    18أعمارهم عن    الذين تقلّ 

أمام الوصول إليها  تنتهك هذه القوانين والسياسات خصوصية   عائقا    ينقص المناعة البشرية وعالجه
تقديم الوقاية والعالج  ض ي وتقوّ عليهم  والحكم  للوصللمةوسللرية متلقي الرعاية الشللبابي وتعريضللهم 

 في الوقت المناسب للمراهقين والشباب 

اإليدز والجهات  أمانة برنامج األمم المتحدة المشللترك المعني بفيروس نقص المناعة البشللرية/  تلعب   -54
فيروس  المتعايشللين معفي تعزيز حماية حقوق اإلنسللان وصللحة األشللخاص    ا  حاسللم  را  دوالراعية  

  على سللبيل األكثر عرضللةاألخرى الفئات السللكانية الرئيسلليةي والفئات  نقص المناعة البشللريةي و
المثلالي اشلللللتركلت منظملة العملل اللدوليلة وبرنلامج األمم المتحلدة اإلنملائي على المسلللللتويين العلالمي  

في مبادرة لحقوق اإلنسللان للدعوة إلى إلغاء القوانين العقابية التي تضللر بفئات السللكان  xlivواإلقليمي
المتعايشلين  مت الوكالتان فعاليات نقاش متعددة اللغات حول األشلخاص  ي نظّ 2021عام   الرئيسلية  في

زت لللللللّ رك   xlvفيروس نقص المناعة البشللرية والفئات السللكانية الرئيسللية والحماية االجتماعية مع
ي وأفضلللللل 19-كوفيلدالفعلاليلات على العوائق التي تحول دون الحملايلة االجتملاعيلة خالل جلائحلة 

مثل هذه لالممارسلللات والدروس المسلللتفادة من برامج الحماية االجتماعيةي وقضلللايا التمويل  يمكن 
عادلة  الاالسللتثمارات  ز االسللتثمارات المبنية على األدلة والقائمة على الحقوق ولللللللّ ألحداث أن تحفا

فيروس نقص المناعة البشللللرية في وضللللع والم ثرة في عوامل التمكين االجتماعية الحسللللاسللللة ل

 المجتمعات 

   xlviدراسة حالة: إصالا قانون التجريم في هولندا

كيف كان موضلحا   ي  2007و   1989تدريجيا  في هولندا بين عامي يحصلل  إصلالا قانون التجريم    بدأ  -55 
المتعايشلين  اإلصلالا القانوني بمثابة عامل تمكين مجتمعي أدى إلى تحسلين نوعية حياة األشلخاص  

 متعايشلا  مع  ا  شلخصل   15 على  كمت الحكومةي حخالل هذه الفترة  فيروس نقص المناعة البشلرية  مع
  يعود الىعتداء  ي بما في ذلك قانون اقوانين القتل واالعتداء  مسلتخدمةفيروس نقص المناعة البشلرية  

بتعريض شركائهم الجنسيين لإلصابة    همتم اتهاموقد  بشنن محاولة / إيذاء جسدي خطير     1881عام  
انتقلال محتملل لفيروس نقص المنلاعلة بل   تسلللللبّبلتبفيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة  حلاللة واحلدة فقط  

 أدت إلى إدانات  14محاكمةي  15 أصل البشرية  من
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أصلللبا عدد متزايد من الناشلللطين في مجال فيروس نقص المناعة البشلللرية والنشلللطاء القانونيين     -56
رة وذات واالجتماعيين ومقدمي الرعاية الصلللحية يعتقدون أن المالحقات القضلللائية كانت غير مبرّ 

عن ممارسلة   ا  شلخصلي مسل ول فردض الرسلالة الوقائية التي مفادها أن كل قوّ ت وهينتائج عكسليةي  
فيروس نقص المناعة    المتعايشللللين معالجنس اآلمن  كما منعت المالحقات القضللللائية األشللللخاص  

بخصللوص   البشللرية من الخضللوع للفحص والحصللول على الخدمات  لوقف المالحقات القضللائية
 تحّد مني شلللرع النشلللطاء في إنشلللاء إرشلللادات  قصلللودالم  للخطرض د والتعرّ النتقال غير المتعمّ ا

 بدال  من السعي إلى اإللغاء الكامل  xlvii 1881استخدام قانون

كلان هنلاك بعض التردد من قبلل مجموعلات ومقلدمي خلدملات فيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة في    -57
  االنخراط في هلذه القضللللليةالتعلاملل مع القلانون الجنلائيي وكلانلت الحكوملة في البلدايلة غير راغبلة في 

تم رفع القضللية األولى ي 1989في عام     محل تقديرمن منظمات    ا  واسللع  قطاعيا    حتى واجهت تحالفا  
عنلدما تنلاول بيتر   2000لكن التغيير الحقيقي بدأ في عام   يالتي تطعن في نطلاق قانون االعتلداء لعلام  

فيروس  تُعنى بنمور  متطوع مع جمعيةسللللميتي كاتب قانوني في دائرة االدعاء الملكيةي القضللللية ك
الطعن في المالحقات القضللائية في بفيروس  بدأ سللميت النقص المناعة البشللرية بعد تشللخيصلله ب

 Schorer Stichtingو  Aidsfondsو   HIVتم تشلللللكيلل تحلالف بين جمعيلة   ي2002 المحكملة  في علام
المالحقلات القضلللللائيلة المتعلقلة  طعنلت هلذه المنظملات بشلللللكلل مشلللللترك في   STI Foundation.و

 ض أو النقل غير المقصود حتى تم إيقافها من قبل الحكومة بالتعرّ 

ض أو ت علدة عواملل إلى الجهود النلاجحلة لحملل الحكوملة على وقف المالحقلة القضلللللائيلة للتعرّ أدّ    -58
مشلاركة موظف سلابق في النيابة العامةي  إن  االنتقال غير المقصلود لفيروس نقص المناعة البشلرية   

محامين في القانون الجنائيي ونشلر مقاالت   ا  حقوق اإلنسلان الذين كانوا أيضل  ن عنميومسلاعدة محا
المنلاعلة  في المجالت القلانونيلةي وإشلللللراك المنظملات المجتمعيلة الرئيسللللليلة المعنيلة بفيروس نقص 

كما اسلتعان سلميت بمتخصلصلين في فيروس نقص  ا  مهما  في هذا األمر دورجميعها  لعبت     البشلرية

    المناعة البشرية ليكونوا بمثابة شهود دفاع خبراء في اإلجراءات الجنائية 

  2004أصلللدرت المنظمات المعنية بفيروس نقص المناعة البشلللرية تقرير خبراء إجماعي في عام  -59
في إقنلاع الحكوملة بعلدم إدخلال قلانون جلديلد   ا  ي واللذي كلان حلاسلللللمل xlviii"الوقلايلةان "االحتجلاز أو بعنو

خاص بفيروس نقص المناعة البشلللرية عندما تبين أن القانون القديم غير مناسلللب  تم إعداد التقرير  
يرأسللللها المسللللتشللللار القانوني للجمعية الطبية الهولندية مع أعضللللاء من بينهم   مهمةمن قبل لجنة  
وخبراء الصلحة   يومقدمي الرعاية الصلحية  يفيروس نقص المناعة البشلرية متعايشلين معأشلخاص  

محامين  جمعت الوثيقة الحقائق العلمية وخلصللت إلى أن المالحقات القضللائية تضللر أكثر و  يالعامة
مملا تنفع  وأوصلللللت بلالمقلاضلللللاة فقط في حلاللة وجود إكراه أو خلداعي مقترن بخطر حقيقي النتقلال 

 فيروس نقص المناعة البشرية 

الحجج المتعلقة بالصلللحة    1881لرامية إلى تقييد اسلللتخدام قانون االعتداء لعام  اسلللتخدمت الحملة ا   -60
العامة واألدلة العلمية بشلنن مسلتويات الخطر الحقيقية وعالج فيروس نقص المناعة البشلرية كوسليلة  

للطعن في المالحقات القضللائية الفردية مع بناء القضللية    ا    عمل خبراء السللياسللة والقانون معللوقاية
  2005المالحقات العامة بشللكل عام  وبلغت هذه الجهود ذروتها في حكمين للمحكمة العليا في   ضللد
ي كدان أن القانون الحالي غير مناسلللب  رفضلللت الحكومة في وقت الحق إصلللدار قانون   2007و 

جديد لتغطية هذه القضللية  نتيجة لقرارات المحكمة العليا والوعي التشللريعيي يوجد اليوم تمييز أقل 
فيروس نقص المناعة البشللرية في هولندا  بسللبب هذا التغيير في  المتعايشللين معضللد األشللخاص 

فيروس نقص المناعة البشلرية أن يعيشلوا   المتعايشلون معقانوني للبلدي يسلتطيع األشلخاص اإلطار ال
 م عليهم حياتهم دون خوف من المالحقة الجنائية التي تخيّ
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 xlixالمخدرات في البرتغال  استخدامدراسة حالة: إلغاء تجريم 

جميع المخدرات وحيازة كميات   اسللللتخدامأصللللبحت البرتغال أول بلد يلغى العقوبات الجنائية على  -61
ء التجريمي شلللللهلدت البرتغلال    منلذ إلغلا30/2000من خالل القلانون    2001صلللللغيرة منهلا في علام  

في حاالت اإلصللابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشللريةي وعدوى التهاب الكبد    ا  كبير  ا  انخفاضلل 
   سلللللجن لمرتبطلة بلالمخلدراتي ومعلدالت الوفيلات الجرعلات الزائلدةي والجرائم اووبلائي سللللليي ال

 من انخفضللت معدالت اإلصللابة بفيروس نقص المناعة البشللرية من أعلى مسللتوياتها على اإلطالق  
وانخفضلت    l 2015حالة لكل مليون في عام  2 4إلى    2000حالة جديدة لكل مليون في عام   2 104

  li 2012في عام  16إلى  2001في عام  80مرتبطة بالمخدرات من حوالي الوفيات ال

التلدريجيلة   المخلدراتعلى أن سللللليلاسلللللات   أنواع المخلدراتويبرهن علدم تجريم البرتغلال لجميع    -62
واإلصللالحات القانونية يمكن أن تكون بمثابة عامل تمكين مجتمعي فعال للغاية في الحد من انتشللار  

إلى تسللهيل تمويل مجموعة واسللعة من   المخدراتفيروس نقص المناعة البشللرية  أدى إلغاء تجريم  
هذه الخدماتي    خدمات الصلللحة والتوظيف واإلسلللكان وتوفير الموارد لها في جميع أنحاء البرتغال 

 المعّرضلة بدورهاي خدمت بشلكل أكثر فعالية االحتياجات غير الملباة للسلكان الرئيسليين والمجتمعات  
وقد تم تماشللليا  مع التغيرات االجتماعية والسلللياسلللية     التعابير/ل اسلللتخدام اللغة  كما تحوّ األخرى

إنسانية مثل "األشخاص الذين  " أو "المدمنون" بلغة  الحشاشوناستبدال المصطلحات التحقيرية مثل "
 المخدرات"  يحقنونالمخدرات" و "األشخاص الذين  يستخدمون

ومع ذللكي تكشلللللف االنتقلادات األخيرة للنموذج البرتغلالي عن بعض القيود  األشلللللخلاص اللذين     -63
المخلدرات يظلون عرضلللللة للعقوبات اإلدارية  ال يتم القبض على من يتم ضلللللبطهم    يسلللللتخلدمون

ولكن يتم تحذيرهم وتغريمهم  كما يتم اسلتدعا هم أمام   يوبحوزتهم إمدادات شلخصلية من المخدرات
والتي تجبر   -الم لفلة من أطبلاء ومحلامين وأخصلللللائيين اجتملاعيين   -لجنلة نبلذ إدملان المخلدرات 

المخدرات    اسللللتخدامخدمات العالج من ب  االلتحاقالمخدرات على   تخدمونيسلللل األشللللخاص الذين  
وبرامج "االنلدملاج االجتملاعي" التي تسلللللتمر في مراقبلة المجتمع  وبلالتلاليي يمكن القول إن القلانون  

  السلتخدام  أخالقيا    د نهجا  ي بينما يحظر أسلوأ جوانب مخطط التجريم المسلبقي ال يزال يجسلّ 30/2000
 المخدرات  يستخدموني د بالضرورة إلى قبول اجتماعي أوسع لألشخاص الذين  ولم يالمخدرات

المخدرات    يسلتخدمونوعموما ي لم يُلغ نموذج إلغاء التجريم في البرتغال إال جزئيا  األشلخاص الذين     -64
   ال يزال حملل كميلات أكبر من المخلدرات جريملةي المخلدراتبعلى الرغم من إلغلاء تجريم جميع 

ضلللللون للتوقيف والتفتيش  المخلدرات ال يزالون يتعرّ   يسلللللتخلدمونني أن األشلللللخلاص الذين  مملا يع
التي يشلتريها    المخدراتوالمضلايقة من قبل الشلرطةي وما زالوا يخضلعون لعقوبات جنائية  ال تزال  

السللوق السللوداءي مما يعني أن الناس ما زالوا يسللتخدمون    ضللمنويسللتخدمونها تُنتج    األشللخاص 
لعدم تنظيم    ا  ثات سللامة  نظرالتي يمكن أن تكون شللديدة القوة و / أو قد تحتوي على ملوّ   المخدرات

ي مما لشلللرائها  خطرةالسلللفر إلى بيئات    األشلللخاص  علىذا يعني أنه  وبيعهاي فأن ه  المخدراتإنتاج  

 ض صحتهم وسالمتهم للخطر يعرّ 

عتبر النموذج البرتغالي الخاص بألغاء التجريم الجزئي خطوة أولى مهمة وجديرة بالثناءي لكنه ليس  يُ    -65
لالسللللتراتيجية العالمية الجديدة    10-10-10التمكين االجتماعي    liiنقطة النهاية  يمكن أن توفر أهداف

إلصلالحات التدريجية  فيما يختص باحاجة التي طال انتظارها  لمكافحة اإليدز قوة دفع جديدة لتلبية ال
قنينهلا  على الصلللللعيلدين الوطني والعلالمي  يجلب أن يكون إلغلاء تجريم المخلدرات وت  للمخلدرات

ض له بوضلع حد للوصلم والتمييز واإلقصلاء االجتماعي الذي يتعرّ  ا  وتنظيمها بشلكل كامل مصلحوب
 ا في ذلك في البرتغال ي بمالمخدرات على مستوى العالم مستخدمي
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المخدرات وحيازتها له تنثير إيجابي على اإلصلللابة   اسلللتخدامت أن نزع الصلللفة الجرمية عن  بُ ث  لقد     -66
حول فيروس   2017مراجعة منهجية أجريت عام    أشلارتبفيروس نقص المناعة البشلرية وانتشلاره   

ات التي تمت مراجعتها من الدراسلللل   ٪80المخدرات أن   اسللللتخدامنقص المناعة البشللللرية وتجريم  
لتجريم المخلدرات على جهود الوقلايلة من فيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة    ا  مفيلد  ا  تلنثير شلللللهلدت
  اسلتخدامإلى إلغاء تجريم   )(INPUD المخدرات  لمسلتخدمي  لطالما دعت الشلبكة الدولية  liiiومعالجته

بت بنهداف التمكين المجتمعي الخاصللة باالسللتراتيجية  للللللل ورحّ  يالمخدرات وحيازتها بشللكل كامل
لزم الدول األعضللللاء بالعمل على إزالة القوانين العقابية  والتي تُ   10-10-10العالمية لمكافحة اإليدز  

رية  تتطلب صللياغة السللياسللات  فيروس نقص المناعة البشلل   مكافحة  والسللياسللات التي تعيق حاليا  
  المتعلقة بالمخدراتسلياسلة  الم من الجهود السلابقة إلصلالا  للللللّ المسلتقبلية التعلواإلصلالحات القانونية  

 المخدرات  مستخدميوتنثيرها على 

 

الذين يمارسون  ل عقبة كبيرة للرجال  للللّ م العالقات المثليةي وهذا يمث"خمسة عشر دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تُجرّ  
ز وباء فيروس نقص المناعة البشرية في آسيا للللللّ الجنس مع الرجال للوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات األخرى  يترك

ي وتجعل قوانين التجريم هذه من الصلللعب إيقاف  النوع االجتماعي وعابريالرجال  بين الرجال الذين يمارسلللون الجنس مع 
 ميدنايت بونكاسيتواتانا، المدير التنفيذي، مؤسسة أبكوم، تايالند  Midnight Poonkasetwattana -الوباء"  

ويسلعون للحصلول على   يالذين هم عمال هم  ذوي السللطةيمن قبل نفس السلياسليين   ا  يتم انتقاد العامالت بالجنس علن  ما ا  "غالب
توبي إليزابـيث، هيـلث ترين   Tobi Elizabeth  - "  االفتقلار إلى قوانين الحملايلة  تم تمكينله بواسلللللطلةيخلدملاتهم  وهلذا نفلاق  

 ميديا، غانا

  تقليلي وأدى إلى  وصلمةالتجريم عدم الكشلف عن فيروس نقص المناعة البشلرية جعل االختبار أكثر صلعوبةي وزاد من  إن  "
فيروس نقص المناعة البشلرية أكثر صلعوبة ووحدةي  المتعايشلين معمقدمي الرعاية الصلحيةي وجعل حياة األشلخاص  بالثقة 

 ساندرا ويسلي، رئيس تومز، كندا  Sandra Wesley -وعّرضهم لمزيد من العنف " 

"الواقي الذكري هو أحد أكثر الطرق فعالية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشلللرية  لألسلللفي في إندونيسلللياي يُنظر إلى 
ممارسلللة الجنس قبل الزواج   على الرغم من االعتراف   والمعني بذلك:ب  دم االحتشلللامعالواقي الذكري على أنه دليل على 

فيروس نقص المنلاعة البشلللللريةي تظلل المعتقلدات االجتملاعيلة والثقلافيلة هي  مكلافحلةبالواقي الذكري في اللوائا الحكوميلة في 
دليل لمقاضاة األقليات الجنسية  على سبيل المثالي ما يتم استخدام الواقي الذكري ك ا  ي غالبالعائق الرئيسي  باإلضافة إلى ذلك

الواقي   مكن خلاصلللللة لحيلازتهعلدة مرات تم اعتقلال مجموعلة من الرجلال المثليين من قبلل جهلات إنفلاذ القلانون من أملا  في
ذكري كدليل ستخدم وجود الواقي الما يُ  ا  غالب  م األنشطة الجنسية المثليةالذكريي على الرغم من عدم وجود قانون واحد يجرّ 

أديتيا    Aditia Taslim Lim -على مزيد من مقاضللاتهم واتهامهم بقوانين فاحشللة ل داب والمواد اإلباحية وقوانين أخرى "  
 تسلم ليم، روماه سيمارا، إندونيسيا

 Dr. Carlos Van Der -يزيد من خطر اإلصللابة بفيروس نقص المناعة البشللرية للجميع"    المجموعاتتجريم بعض إن  "

Laat  الدكتور كارلوس فان دير الت، منسق برنامج المساعدة الصحية للمهاجرين، المنظمة الدولية للهجرة 
 

 

  المجتمعيةعمل بقيادة المجتمع لتوسيع نطاق التمكينات ال

من البرامج لدعم تحقيق عوامل التمكين المجتمعية   ٪60إلى    2021اإلعالن السللللياسللللي لعام   يدعو   -67
التي تقلدمهلا المنظملات التي يقودها المجتمع المحلي  وتقر الموافقلة على هذا الهلدف الطموا باألهميلة 

القوانين  المحورية للعمل الذي يقوده المجتمع المحلي لتعزيز االسللتجابات الوطنية من خالل مكافحة  

 العقابية والوصم والتمييز وعدم المساواة بين الجنسين والعنف 

المجتمعلات المحليلة هي أكثر الملدافعين فعلاليلة وإقنلاعلا  لعواملل التمكين المجتمعيلة  بعلد أن تلدخللت  إن    -68
ية في دعوى قضلائية  درللمثليين ومزدوجي الميل الجنسلي ومغايري الهوية الجن  LEGABIBOمنظمة  
ي بدأ  في الهند  وهكذا أيضللللا  قات المثلية   تسللللواناي أبطلت المحكمة العليا في البالد تجريم العالفي بو
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نشلللللطلاء المجتمع االلتملاس القلانوني اللذي أدى بلالمحكملة العليلا في البالد إلى إلغلاء تجريم السللللللوك  
السكان  نم  الجنس  عامالت/عاملوالجنسي بمن فيهم    عاملو/عامالتالجنسي المثلي بالتراضي  لعب  

في قرار اإلقليم الشللللمالي األسللللترالي بألغاء تجريم العمل   ا  رئيسللللي ا  ي دورنيالمهاجرن وياألصلللللي
  للعابرينرابطة النضلللال من أجل الهوية  قيادة  العمل ببالجنس  أدت الحمالت الشلللعبيةي بما في ذلك  

ي إلى تمرير تشلللللريع في Asociacin de Lucha por Identidad Travesti-transsexual  يللا  درجنلل 
علداللة  الاألرجنتين يزيلل الحواجز أملام قلدرة النلاس على تغيير هويلاتهم الجنسللللليلة  تلدعم شلللللبكلة  

فيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة جهود المجتمع في جميع أنحلاء العلالم لمكلافحلة  بخصلللللوص واقع 
 له أو عدم الكشف عنه ض لفيروس نقص المناعة البشرية أو نقم التعرّ القوانين التي تجرّ 

ذ المثلالي لبرامج مكلافحلة الوصلللللم  في كلل منطقلةي تعملل شلللللبكلات  ًّ المجتمعلات المحليلة هي المنف   -69
فيروس نقص المناعة البشلرية والسلكان الرئيسليين على تعزيز التضلامن  المتعايشلين معاألشلخاص 

المجتمعي والقدرة على الصلمودي وزيادة الظهور واإلدماج االجتماعي وإقامة شلراكات اسلتراتيجية  
للحد من انتشلار وتنثير الوصلم والتمييز  سلاهمت منظمة ناماتيي وهي منظمة غير حكومية للتمكين  

خلدملات غير التمييزيلة مثلل العيلادات  التمكين في تحسلللللينلات ملموسلللللة في   القلانوني في موزمبيقي
الصلحة الذين يجمعون الشلكاوى المقدمة من متلقي   مناصلريمن خالل نشلر    يالصلحية والصليدليات

ي قادت منظمة السلكان الرئيسلية  سلنوات ولفترة عدة  ينها ويتابعونها  في الكاميرونم  يتحققواالخدمة و
 Global Action for   الجنس  يالعمل العالمي من أجل صللحة وحقوق الرجال مثلي  MPact  :العالمية

Gay Health & Rights مع المنظملات غير الحكوميلة المحليلة للعملل على القضلللللايلا الهيكلية    ا  دوجه
النوع   علابرات/وعلابريالتي ت ثر على الوصلللللول إلى الرعلايلة الصلللللحيلة للمثليين وثنلائيي الجنس  

  ا  دريب والمنظمات المحلية ت  MPactمن خالل العمل مع مدير المنطقة الصلحيةي أجرت    االجتماعي
مما أدى إلى تغييرات في   ؛مع موظفي السلللجنوالجندرية  للتنكيد على الهوية الجنسلللية  تحسللليسللليا   

في هذا المكان  لسللوء الحظي   النوع االجتماعي  وعابريتجارب األشللخاص المثليين وثنائيي الجنس  
جهود في الممارسللة العملية وتكرارها من أجل اسللتمرار  هكذا يجب إضللفاء الطابع الم سللسللي على  

  livلموقفا

بتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسلان والمسلاعدة في   ً  ويقوم الرصلد الذي تقوده المجتمعات المحلية أيضلا   -70
دولة أخرى على األقل في تنفيذي    35أكملت ما ال يقل عن اثني عشلر دولةي وبدأت  لقد  التصلدي لها   

 ي مما 0 2وصمة  الفيروس نقص المناعة البشرية بم شر    المتعايشين معوصمة لألشخاص  الم شر 
تم اسلللتخدام نهج مراقبة المجتمع الذي    وتنثير الوصلللم والتمييز يمّكن المجتمعات من توثيق حدوث 

قضلايا حقوق  على   الردودي وهو أول نظام على اإلطالق لرصلد وتسلجيل ومسلاعدة REActطورته  
دولة في   22اإلنسللان التي يواجهها السللكان الرئيسلليوني من قبل المنظمات المجتمعية في أكثر من 

ي AVACقيا الصلحراوية والشلرق األوسلط وشلمال أفريقيا  قامت أفريوفي   -آسليا والمحيط الهادئي  
رات المتعلقة بالنوع االجتماعي بتوثيق الحواجز والميسللّ   Salamander Trustي و ATHENAوشللبكة  

ي باسللللتخدام إرشللللادات من مجموعة مرجعية عالمية من به  لحصللللول المرأة على العالج وااللتزام
 دولة  11اعة البشرية من فيروس نقص المن المتعايشات معالنساء 

ضلله عدد ال ومع ذلكي فأن العمل الفعال بقيادة المجتمع المحلي بشللنن عوامل التمكين المجتمعية يقوّ    -71
ل  أو ثابت  عدم وجود تمويل كاف و/أن  العديد من قادة المجتمع    أكديحصى من العوامل     ا  عائقيشكلللّ

ملا يكون دعم الملانحين هو   ا    غلالبل lvى عواملل التمكين المجتمعيلةأملام قلدرتهم على العملل عل  ا  رئيسللللليل 
التمويل الوحيد المتاا للعمل ويخضع لسياسات ومتغيرات خارجة عن سيطرة المجتمعات المستفيدة   

لة  ز تمويل المانحين بشللكل مفرط على المخرجات والنتائج القاب لللللللّ على سللبيل المثالي يمكن أن يرك
للقيلاسي ويفشلللللل في إعطلاء األولوية للعملل طويل األجل على عوامل التمكين المجتمعيلةي مملا قد ال 

 ي دي إلى نتائج سريعة 
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في دعم الملانحين للعملل في مجلال فيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة    2018منلذ علام    التراجعإن     -72
بما في ذلك على سللبيل المثال ال الحصللر خفض التمويل الدولي من   -والعوامل التمكينية المجتمعية  

إلى تكثيف الضلغوط المالية التي تواجهها المنظمات  أدى  قد   -lvi  ٪90المملكة المتحدة هذا العام بنسلبة  
ة في مجال التمكين المجتمعي  وقد شلللهد البرنامج المشلللترك والعديد من الوكاالت المجتمعية العامل

ي  لمناعة البشللرية في اآلونة األخيرة تخفيضللات في تمويل برامج فيروس نقص االراعية  المشللاركة  
ز على فيروس نقص للللللللّ الموظفين التي ترك  مناصلللبمما أدى إلى تخفيضلللات في البرمجة وإلغاء  

ى تقليص الموارد المخصلصلة لفيروس نقص المناعة البشلرية إلى عدد أقل من المناعة البشلرية  أد
للتنسيق والحوار بين المجتمعات ووكاالت األمم المتحدةي    ا  منبر  ا  حداث من النوع الذي يوفر تقليدياأل 

 مما يجعل من الصعب الحفاظ على التركيز على عوامل التمكين المجتمعية والسكان الرئيسيين 

التي يقودها المجتمع المحلي والبرنامج المشلترك لبرنامج األمم المتحدة    الحركاتعلى الرغم من أن    -73
ر قيادة حاسللمة فيما يتعلق بعوامل لللللللّ اإليدز توف/المشللترك المعني بفيروس نقص المناعة البشللرية

  ا  اره دائم قد ال ي تي ثم افأن عملهي  التمكين المجتمعية ذات الصللللة بفيروس نقص المناعة البشلللرية
ل المواقف الدينية والثقافية والسياسية حواجز للّ بسبب المقاومة في البلدان  في العديد من البلداني تشك

كبيرة أملام العملل على عواملل التمكين المجتمعيلة التي يمكن أن تفيلد السلللللكلان الرئيسللللليين والفئلات  
ل رئيسلي لفيروس ما يحظر مموّ ي بما في ذلك النسلاء والفتيات  وبالمثلي عنداألكثر عرضلة  األخرى

الجنسي فلأنله يحلد من   علاملي/علامالتاللدعوة لحقوق    PEPFARنقص المنلاعلة البشلللللريلة مثلل خطلة  
القدرة على االنخراط في عوامل التمكين المجتمعية التي ت ثر على هذه الفئة السلللللكانية الرئيسلللللية  

الدولية إلى وضلع حد للمضلايقات والعنفي    تدعو اتفاقيات وتوصليات منظمة العمل األكثر عرضلة
 ض االلتزام الواسع النطاق بهذه المعايير الدولية لكن االفتقار إلى آليات المراقبة واإلنفاذ يقوّ 

 الدور الحاسم للخدمات التي تقودها المجتمعات المحلية 

لمنظمات التي يقودها ي سلللتقدم ا2025تتوخى االسلللتراتيجية العالمية لمكافحة اإليدز أنه بحلول عام     -74
من خلدملات اختبلار فيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة وعالجله  كملا تنص   ٪30المجتمع المحلي  

من تقديم الخدمات لبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشللللرية    ٪80االسللللتراتيجية على أن  
 محلي لفئات السكان الرئيسية والنساء ستقدم من قبل المنظمات التي يقودها المجتمع ال

دمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشلللرية  خ دعملالمجتمعات المحلية مصلللادر رئيسلللية    عدّ تُ    -75
الضوء على الدور األساسي للخدمات التي    19-كوفيد جائحة    تطللّ وعالجه ورعايته  في الواقعي سل

يقودهلا المجتمعي حيلث أثبلت االبتكلار من قبلل المجتمعلات أنله ضلللللروري في الحفلاظ على الخلدملات  
 . 19lviii lvii-كوفيدخالل عمليات اإلغالق المرتبطة ب وتوسيع نطاق الوصول إليها

خدمات اجتماعية رئيسلية  وتشلمل مبادرات التمكين االقتصلاديي كما   المجتمعات المحلية أيضلا  م  تقدّ    -76

 هو موضا أدناه في دراسة الحالة من الهند 
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كما في حالة العمل الذي يقوده المجتمع المحلي بشنن عوامل التمكين المجتمعيةي فأن مدى انتشار     -77
ض بسلللللبلب النقص الحلاد والمتفلاقم في الخلدمات التي يقودها المجتمع المحلي وتنثيرها واسلللللتلدامتهلا يتقوّ 

ولوية غير قابللة للتفلاوض إذا  توفير الموارد والدعم الكلامل للخلدمات التي يقودها المجتمع أ  يُعتبرالموارد   

 للصحة العامة  ا  باعتباره تهديد 2030بحلول عام نهاء وباء اإليدز كنا ننمل في إ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 lixالجنس في الهند   لعامالتدراسة حالة: التمكين االقتصادي 

  الجنس في الهند  عامالتقودها  تء على كيفية قيام تعاونية مالية  تسلللللط دراسللللة الحالة هذه الضللللو -78
 الجنس من خالل تقديم قروض بفائدة منخفضللة وبرامج ادخار  تبتعزيز الوضللع االقتصللادي لعامال

في مجال الجنس  سلللاعدت العمالة والتمكين االقتصلللادي    توخطط عمل لحسلللابهم الخاص للعامال
الجنس على تحسللين نتائجهم الصللحيةي بما في ذلك تقليل مخاطر اإلصللابة بفيروس نقص  عامالت

 المناعة البشرية 

"تم اعتماد المسلللتشلللارين األقران المدربين والمرشلللدين والمعروفين باسلللم أنصلللار عالج المراهقين المجتمعيين 
(CATS)    المجتمعات ضلمن  و ا  صلحي ا  مرفق  568من قبل وزارة الصلحة ورعاية الطفل في زيمبابوي وتم دمجهم في

المتعايشين الشباب وألطفال والمراهقين  دى الفيروس نقص المناعة البشرية ل  التصديالمحيطة بهم ككادر رئيسي في 
إلى   ٪62تم تخفيض أعراض االضلطرابات النفسلية الشلائعة من   (CAYPLHIV)فيروس نقص المناعة البشلرية   مع
في ثملانيلة بللدان في المنطقلة حيلث   CATSاعتملاد تلدخلل    تم   CATS  أخلذوا المشلللللورة للدىبين المراهقين اللذين   2٪

  ٪ 98 لدى فيروسليالقمع الي تم 2020في نهاية عام    CAYPLHIVمن جماعة    55833عدد     CATSمن  1745يدعم  

نيكوال  "- CAYPLHIV  Nicola Willis  جملاعة  من  ٪90من األمهلات الشلللللاباتي و    ٪97ي و CATS  جملاعة  من
 ، زمبابويZvandiriويليس، المؤسس والمدير التنفيذي،  

  نقطة تركيز: 

في بلد في جنوب شللرق آسللياي قامت منظمة يقودها رجال مثليون وغيرهم من الرجال الذين يمارسللون الجنس مع  
بتوفير عبواال والمواد اإلعالميلة والتعليميلة للشلللللبلاب المثليين اللذين المزلّق  اللذكري وت وقلائيلة مع الواقي  رجلال 

تمكنت المنظمة من تحديد ومسللاعدة المراهقين والشللباب     chemsex.يسللتخدمون المخدرات اثناء ممارسللة الجنس
ة بالمجتمعات ية من فيروس نقص المناعة البشلللرية ألنها مرتبطئتدخالت الوقاالالمثليين الذين يمكنهم االسلللتفادة من  

 التي تخدمها 

من  بفريق    وعناصلر من المجموعات الرئيسلية مجموعة مجتمعية يقودها الشلباب  اسلتعانتفي بلد في غرب إفريقياي 
فيروس نقص المناعة البشللللرية ألفراد المجتمع المتعلقة ب المثقفين األقران إليجاد وتوفير خدمات الرعاية الصللللحية

المسللتشللارين األقران ألفراد المجتمع ب  االسللتعانة  تإليهم حتى اآلن وال يتلقون الخدمات  أتاحالذين لم يتم الوصللول 
 اآلخرين الشعور بالراحة وزيادة احتمالية الوصول إلى الخدمات 

لعابري مالية عيادة صللحية كا الشلل ر يفي منتصللف التسللعينياتي افتتحت الحكومة المحلية إلحدى المدن الكبرى في أم

والتمييز الذي  وصلمالفرضلها يالوصلول إلى الرعاية الصلحية التي للعوائق التي تحول دون   ا  ي إدراكماعيالنوع االجت

  باإلضللافة إلى الخدمات السللريريةي كان المرفق بمثابة مكان ألفراد  عابري النوع االجتماعييعاني منه متلقو خدمة  

األقران   والتشللبيك بينلتضللامن ومشللاركة المعلومات معي مما يسللاعد على تقوية الروابط المجتمعية واالمجتمع للتجّ 

النوع  عابريم مركز  والمسللاهمة في االنخفاض في حاالت اإلصللابة بفيروس نقص المناعة البشللرية الجديدة  كما قدّ 

المجتمعات المتنثرة بفيروس نقص المناعة البشرية  بسبب  ضمن من قياديينوقام برعاية   يبرامج إبداعية  االجتماعي

في المدينة منذ ذلك  بعابري النوع االجتماعيالمركز األولي تم افتتاا العديد من العيادات الصلللحية الخاصلللة  نجاا  

وسللاهمت في الوقاية    يالحيني مما أدى إلى توسلليع نطاق الوصللول إلى الرعاية الصللحية التي ت كد النوع االجتماعي

  وصمة الوكذلك الحد من   يمن فيروس نقص المناعة البشرية
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م سللسللة مالية على اإلطالق  هي أول وأكبر     (Usha)جمعية أوشللا التعاونية متعددة األغراض إن    -79
  تم فقط  أجلهممن تعمل الجنس و   عامالتا  حصريديرها  تو   يلجنس في جنوب آسياا عامالتقودها  ت

الجنس  عامالت  واجهها  تات االقتصلللادية واالجتماعية التي  لتحديا  ردا  على  1995تشلللكيلها في عام 
مليون نسلمة   15في سلوناغاتشليي منطقة الضلوء األحمر في كولكاتاي وهي مدينة يبلغ عدد سلكانها  

كولكاتا فتا حسللابات  الجنس في   عامالتفي والية البنغال الغربية  قبل إنشللاء أوشللاي لم يكن بوسللع  
وهي وثلائق ال تسلللللما لهم مهنتهم "غير القلانونيلة"   -مصلللللرفيلة بلدون هويلة قلانونيلة وإثبلات إقلاملة 

م كلذللك تجرّ هي  و  يمن غير القلانوني إدارة بيلت لللدعلارة  أنلهالقوانين في الهنلد  تعتبر  بحيلازتهلا   
رفضلت  المصلارفألن    والتمييز  وصلمالالجنس    عامالت  ت  كما واجهlxالمكاسلب من العمل بالجنس

 مهنتهم  معرفةتقديم الخدمات لهم عند 

مع   احتفظ بنرباحهتالجنس    عامالتعلى فتا حسابات مصرفيةي فأن العديد من  نوبسبب عدم قدرته   -80
عرضللللة لالحتيال  كما   العامالتادين أو حتى العمالءي مما يجعل أصللللحاب بيوت الدعارة أو القوّ 

من قبل الشلرطة    نل العصلابات اإلجرامية أو ابتزازهفي كثير من األحيان للسلرقة من قب نضل تعرّ 
عدم وجود  وعنلد  من االدخار  تتمكندخار أو لم  الجنس عدم اإل  عامالتمعظم    تنتيجلة لذلكي اختلار

على اقتراض األموال أثناء حاالت الطوارئ من مقرضللين محليين بنسللعار فائدة    ني أُجبرمدخرات
  يفي براثن الفقر واللديون   اتمحلاصلللللر نالجنس أنفسللللله  علامالت  ت  ونتيجلة للذللكي وجلدبلاهظلة

يد من ضلللهم لمزي مما يعرّ واضلللطروا إلى االنخراط في عمل غير آمن يحتمل أن يكون أعلى أجرا  

 ي بما في ذلك انتقال فيروس نقص المناعة البشرية االستغالل والمخاطر الصحية

  ومع ذلكي تم اسلتخدام  نالجنس إنشلاء م سلسلة مالية خاصلة به عامالت  تحاوللتغيير هذا الوضلعي    -81
لتشلكيل    نلرفض طلبه  1983" في قانون الجمعيات التعاونية في غرب البنغال لعام  الفضليلة"شلرط  

على ذلكي    تعاونيةي على أسللاس أن العمل في مجال الجنس ال يعتبر مهنة مشللروعة أو قانونية  ردا  
س في التنظيم والمطالبة باالعتراف بالعمل بالجنس كشللكل مشللروع من أشللكال الجن  عامالت  تبدأ

الجنس    لعامالتللسلماا    2006إلى تعديل القانون في عام من الزمان   ل عقد  نضلا  ا  أخيرالعمل  أدى  
  lxiعلى أنها أعمال جنسية نكيل تعاونية من خالل تسجيل مهنتهبتش

  19-كوفيدالجنس من االدخار لمواجهة األزماتي مثل جائحة    عامالتنت أوشا  لّ ومنذ ذلك الحيني مك   -82
الجنس من االعتماد على مقرضلي األموال عديمي  عامالت  سلاعد موقع أوشلا في تحرير  ةالمسلتمر

كملا سلللللاعلد في تقليلل الملديونيلة وانعلدام األمن   ؛الضلللللمير وأسلللللملاك القرش التي تقلدم القروض 
الجنس أقل  عامالتاالقتصلادي  أدى األمن المالي إلى زيادة القوة التفاوضلية مع العمالءي مما جعل  

  لهن يةعرضة للعنف وانتقال فيروس نقص المناعة البشر

ز االدخار  تم تبسلليط  لللللللّ ا يحفالتجاريةي ممّ   المصللارفدخارية أعلى من إر أوشللا معدالت فائدة  وفّ ت   -83
األعمال الورقية لالسلتثمار وتوفير المال  يتم تقديم القروض بنسلعار فائدة منخفضلة إلى جانب خطط  

تقوم   الجنس   لعامالتسللللداد القروض السللللهلة والمرنة التي تراعي الظروف االجتماعية والمالية  
الجنس وخلق   عامالتبمجموعة من األنشلللطة التجارية التي تسلللاعد على زيادة دخل    ا  أوشلللا أيضللل 
  تسلما مبادرات التمكين  منهن  كبار السلنأيضلا  لعمل وال العاطلة عنالجنس    لعامالتوظائف بديلة  

ردا  في ذلك    نرغب في حاللى أنواع أخرى من العمل  الجنس باالنتقال إ  لعامالتاالقتصللللادي هذه  
في بدء عمل تجاري  رغبت  التيالجنس    لعامالتصلغيرة   ا  قروضل   أوشلا مت ي قدّ 19-كوفيدوباء   على

 جديد منذ توقف العمل في مجال الجنس 
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ماليين  4وتبلغ ميزانيتله السلللللنويلة   يالجنس كلل علام علامالتمن   000ي30يخلدم موقع أوشلللللا اليوم     -84
األسللاسللية ن  أكثر قدرة على تلبية احتياجاتهس  الجن عامالت  تدوالر  نتيجة للتمكين الماليي أصللبح
فيروس نقص المناعة البشللرية  سللاعد موقع المتعلقة بخدمات  الوالحصللول على الرعاية الصللحية و

خطى  الجنس على اكتسلاب نفوذ سلياسلي من خالل تجميع الموارد  كما اتبعت    عامالت  ا  أيضل   أوشلا
ثاني أكبر هي و  يمليون نسللللمة  22مدن هندية أخرى مثل مومباي بالتي يبلغ عدد سللللكانها  كولكاتا  

وأنشلنت م سلسلات مالية يقودها المجتمع المحلي    ريميسلومدينة و  يمنطقة أضلواء حمراء في آسليا 

 الجنس  عامالتلخدمة 

 lxiiفي تايالند النوع االجتماعي بعابريخدمات صحية خاصة  اسة حالة: تقديمدر

في تايلند من معدالت انتشللار عالية للغاية لإلصللابة بفيروس نقص  النوع االجتماعي  عابراتتعاني     -85
ي ولكنهن ال يسلتطعن في كثير من األحيان الوصلول إلى  ا  المنقولة جنسلي  وااللتهاباتالمناعة البشلرية  

خدمات الرعاية الصللحية المصللممة الحتياجاتهن الفريدة  تشللير التقديرات إلى أن أكثر من نصللف 
عابرات بين النسللاء   تحصلللاإلصللابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشللرية في البالد كل عام  

دراسلة   أشلارتجال الذين يمارسلون الجنس مع الرجال   والمثليين وغيرهم من الر النوع االجتماعي
عابرات شللرجية بين النسللاء  ال  والكالميدياالسلليالن المسللتقيمي    بالتهابحديثة أن معدالت اإلصللابة  

 مرتفعة  النوع االجتماعي

لتقديم خدمات   سلللريريةيتمتع العديد من مقدمي الرعاية الصلللحية في تايالند بفهم محدود ومهارات    -86
أجرتها وزارة     أشللارت دراسللة اسللتقصللائيةالنوع االجتماعي عابريمناسللبة وودية لألشللخاص  

من العاملين في مجال الرعاية الصللللحية يعتقدون أن النسللللاء  ٪ 15إلى أن    ا  الصللللحة العامة م خر
فيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة يجلب أن يخجلن من   المتعلايشلللللات مع النوع االجتملاعي علابرات

النوع علابرات من النسلللللاء  ٪  50  ملا يقرب من  االيجلابي  هويتهن الجنسللللليلة و/أو حلاللة مصللللللهن
المخاوف بشللنن التفاعل المتبادل بين   عتبرجارب سلللبية مع مقدمي الخدمة  تُ عن ت  نأبلغ  االجتماعي
النوع عابرات  م حصلللول العديد من لعد  ا  رئيسلللي  ا  المضلللاد للفيروسلللات سلللببوالعالج  ت  الهرمونا

من النساء    ا  ية على العالج  أبلغ عدد قليل جدفيروس نقص المناعة البشر المتعايشات مع  االجتماعي
مقدمي الخدمات بشلللنن العالج الهرموني لتنكيد  أنهن تلقين المشلللورة من   النوع االجتماعيعابرات  

 الجنس 

ات صللحية في تايالند يحتاجون إلى خدم  النوع االجتماعي عابريا أن أعضللاء مجتمع  من الواضلل  -87
ودودة وشلللاملةي بما في ذلك خدمات الصلللحة الجنسلللية  تكون و  ييمكن الوصلللول إليهامخصلللصلللة 

لهذه االحتياجات التي لم تتم تلبيتهاي تعاون   ا  الخدمات  إدراكب المناسللب لمقدمي  والهرمونية والتدري
التلايالنلدي في علام   مع المجتمع لفتا مركز الصلللللحلة المجتمعيلة في   2015الصلللللليلب األحمر 

Tangerine   ملن للإلغللاثللة  اللملتلحللدة  اللواليللات  للرئليلس  اللطلوارئ  خلطللة  ملن  تلملويلللي  بللدعلم 
أول عيادة   يي وهالعاصللمة التايلندية الصللاخبةي بانكوكفي قلب    تانجرينقع  ت   (PEPFAR)اإليدز

 في البالد  النوع االجتماعي بعابريخاصة والرفاهية الجنسية للصحة 

قدم تانجرين خدمات صللللحية شللللاملة مقابل أجري بما في ذلك العالج الهرموني اإليجابي للجنس؛  ت   -88
ضي المشلللورةي والعالج الوقائيي والوقاية بعد التعرّ اختبار فيروس نقص المناعة البشلللريةي وتقديم  
ضللد التهاب    واللقاحات؛  ا  المنقولة جنسللي  االلتهاباتوالعالج بمضللادات الفيروسللات القهقرية؛ إدارة  

الكبد الفيروسلللي أ والتهاب الكبد الفيروسلللي ب وفيروس الورم الحليمي البشلللري  باإلضلللافة إلى  
 عابرونن وموظف ا  تانجرين أيضللل   يعمل لدىي  دريوع الجننالالممرضلللات واألطباء الذين يراعون 

فيروس نقص المناعة البشلرية  تحافظ العيادة على اتصلال وثيق  ومتعايشلون مع  يالنوع االجتماعي



 21.24/(49) برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز
 35/  28صفحة 

 

 

 

ذات أن تكون مع المجتمع الذي تخدمه من أجل ضلمان سلهولة الوصلول إلى الخدمات وحسلاسليتها و

 جودة عالية 

النوع   عابريمع الم ثرين المشللللهورين على وسللللائل التواصللللل االجتماعي من   تانجرينعملت    -89
بة بفيروس نقص المناعة البشلريةي بما في اإلصل الخطر  ضلين المعرّ   األفرادللوصلول إلى    االجتماعي

وأولئك الذين يخضعون لفحص فيروس نقص المناعة البشرية ألول مرة  لقد   المراهقين والشباب  ذلك  
الذين تم خدمتهمي ويرجع ذلك في جزء كبير   للمسللتفيدينتجاوز المركز الصللحي األهداف السللنوية  

كجزء من اسللتراتيجية وسللائل التواصللل   النوع االجتماعي  عابريمنه إلى المشللاركة مع الم ثرين  
للوصول بشكل أفضل إلى مجتمعات   يباإلنترنتفي حالة قطع االتصال و  يتاالجتماعي عبر اإلنترن

  النوع االجتماعي عابري

ن اإلقبال على العالج بمضللللادات ريني تحسللللّ ي يقودها المجتمع المحلي في تانجونتيجة للجهود الت   -90
  أدى دمج خلدملات النوع االجتملاعيعلابرات الفيروسلللللات القهقريلة بشلللللكلل ملحوظ بين النسلللللاء  

إلى العيلادة    المسلللللتفيلداتالهرمونلات وفيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة إلى زيلادة احتملاليلة عودة  
بلالجنلدريلة   الخلاصلللللةات اللذي يلدمج خلدملات الهرمونل   تلانجرينلزيلارات المتلابعلة  لقلد أثبلت نموذج 

وخدمات الصلللحة الجنسلللية أنه مجدي وفعال في زيادة الوصلللول إلى خدمات اختبار فيروس نقص 
 العالج المضاد للفيروسات القهقرية ضي وعالج الوقاية قبل التعرّ و وااللتزاميالمناعة البشرية 

 المجتمعية  ية التمكينالعوامل دور البرنامج المشترك في رفع مستوى 

تضطلع أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والجهات     -91
الراعيلة اإلحدى عشلللللرة بدور مركزي في الجهود العلالميلة المبلذولة لتجنلب عشلللللرات الماليين من 

ي على 2030اإلصلللابات والوفيات والقضلللاء على وباء فيروس نقص المناعة البشلللرية بحلول عام 
  يتمثل أحد الركائز األسللاسللية لهذه الجهود في إنهاء lxiiiنحو المتوخى في أهداف التنمية المسللتدامةال

اللذي ال يمكن تحقيقله إال من خالل العملل على عواملل التمكين المجتمعيلة للدعم ي علدم المسلللللاواة
وعات فيروس نقص المناعة البشلريةي والفئات السلكانية الرئيسلية والمجم المتعايشلين معاألشلخاص  
 التي تتضرر بشكل غير متناسب من فيروس نقص المناعة البشرية  األكثر عرضة األخرى

توفر الشراكة العالمية للعمل من أجل القضاء على جميع أشكال الوصم والتمييز المرتبطين بفيروس    -92
نقص المناعة البشلللرية إرشلللادات مفيدة للبرنامج المشلللترك بشلللنن االضلللطالع باسلللتجابة متعددة 

تشللمل المجتمعات والحكومات والجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف واألوسللاط    -القطاعات  

  lxivبفيروس نقص المناعة البشرية ينلوصم والتمييز المرتبطلللتصدي  -اديمية واألمم المتحدة األك

منظمات غير الحكومية  تدرك الشلراكة العالميةي وهي نتيجة ثانوية مباشلرة للدعوة التي قام بها وفد ال   -93
في مجلس تنسللللليق البرنلامجي أن الوصلللللم المرتبط بفيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة بالمواقف  
والسلوكيات واألحكام غير العقالنية والسلبية بدافع الخوف  والتمييز المرتبط بفيروس نقص المناعة 

ل  يالبشرية بالمعاملة غير العادلةي القوانين والسياسات  واسعة االنتشار حواجز مستمرة أمام   وتشكلللّ
بار والعالج لألشخاص األكثر الوصول إلى خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية واالخت

والتمييز م سلللسلللات الرعاية الصلللحية    وصلللمالحدث فيها  يتشلللمل األماكن التي    للخطر  ا  ضللل تعرّ 
الحاالت و  الطوارئ ومراكزت  والم سلسلات التعليمية وأماكن العمل ونظام العدالة واألسلر والمجتمعا

اإلنسللللانية  على الرغم من عقود من التقدم العلمي في الوقاية والعالجي فأن المخاوف غير المنطقية  
مع   المتعايشلللينمن اإلصلللابة بفيروس نقص المناعة البشلللرية والمواقف السللللبية تجاه األشلللخاص  

على وباء اإليدز باعتباره   لقضلللاءض الجهود المبذولة لفيروس نقص المناعة البشلللرية ال تزال تقوّ 
 للصحة العامة  ا  تهديد
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على المسلللللتوى العلالميي يوصلللللي وفلد المنظملات غير الحكوميلة بلنن تقود األملانلة الجهود المبلذولة   -94
انحراف  لوضللع قواعد ومعايير قائمة على الحقوق بشللنن عوامل التمكين المجتمعيةي من أجل تجنب  

العمل على عوامل التمكين المجتمعية بسلللبب االفتقار إلى مصلللطلحات األمم المتحدة المتفق عليها   
هناك العشلللرات من المعايير واالتفاقيات والتوصللليات والسلللياسلللات الحالية التي أنتجها البرنامج  

شلللة   المشلللترك والتي تدعم المشلللاركة في عوامل التمكين المجتمعيةي بما في ذلك مع الفئات المهم
يجب مواءمة هذه الوثائق وتسلخيرها لوضلع قواعد ومعايير قائمة على الحقوق بشلكل صلريا تدعم 

ي وفد المنظمات  العمل على العوامل التمكينية المجتمعية وفيروس نقص المناعة البشلللرية  ويوصللل 
وس ببذل الجهود لتبسللليط موارد برنامج األمم المتحدة المشلللترك المعني بفير  ا  غير الحكومية أيضللل 

 نقص المناعة البشرية/اإليدز على عوامل التمكين المجتمعية وجعلها سهلة االستخدام قدر اإلمكان 

ل تمويل يل سلللللهتدعم وبرنامج المشلللللترك  على الي ينبغي  في حالة وجود فجوات في المعرفة واألدلة   -95
سليين والفئات  المعلومات ذات الصللة عن االحتياجات الفريدة للسلكان الرئي  تخرججهود البحث التي  

  عنلد إجراء البحلثي يجلب ضلللللملان سلللللالملة المشلللللاركين في البحلث  األكثر عرضلللللة  األخرى
ي مهمة  تعتبر السلالمة  من خالل الحصلول على الموافقة المسلتنيرة الكاملة   وحريتهموخصلوصليتهم  

بملا في ذللك أمن البيلانلاتي ألن العلديلد من المشلللللاركين في البحلث قلد يعيشلللللون في بيئلات يتم فيهلا 
أو وصلللللمهم  يجلب إعلادة المعرفلة المتوللدة من البحلث إلى المجتمعلات المحليلة للدعم /جريمهم وت

 ة والتنظيم مناصرال هم فيجهود

 ا  فريد ا  وضللع  تحتل  وهيتتمتع وكاالت األمم المتحدة بشللرعية عالمية وقدرة على عقد االجتماعات      -96
لقيادة العمليات التعاونية بنجاا لجمع البيانات بشللكل منهجي ومسللتقل وصللارمي على سللبيل المثال  

التصلدي   القوانينض هذه  بشلنن القوانين العقابية التي تسلتهدف الفئات السلكانية الرئيسلية وكيف تقوّ 
رضلللها مع   إن تحديد القوانين الضلللارة واإلشلللارة إلى كيفية تعاlxvفيروس نقص المناعة البشلللريةل

للحكوملات لتغيير أو إلغلاء القوانين    ا  قويل  ا  تزاملات الوطنيلة يمكن أن يوفر زخمل المعلايير العلالميلة واالل

 الضارة 

وعلى الصللعيدين اإلقليمي والقطريي ينبغي للبرنامج المشللترك أن يسللتفيد بشللكل كامل من سللمعته    -97
الممارسللات بشللنن الوقاية من فيروس نقص المناعة  كمصللدر للبيانات الدقيقة والمعلومات وأفضللل 

البشلرية وعالجه  يجب على المكاتب القطرية واإلقليمية تحديد احتياجات المجتمعات المتضلررة من 
واسلللتخدام تقييم االحتياجات هذا لتوفير   يفيروس نقص المناعة البشلللرية في البلدان التي تعمل فيها

 ا في ذلك الدعم المباشر للجهود التي يقودها المجتمع المحلي ي بمالوطنية للمكافحةالدعم المناسب 

يجب أن تكون المشلاركة المباشلرة مع النشلطاء والمنظمات التي يقودها المجتمع المحلي والتي تمثل  -98
فيروس نقص المناعة البشلرية والفئات السلكانية الرئيسلية والفئات األخرى  المتعايشلين معاألشلخاص 

على رأس أولويات المكاتب القطرية واإلقليمية للبرنامج المشللترك  يمكن لمثل هذه األكثر عرضللةي  
ر بثمن للواقع المعيشللي للمجموعات المتنثرة بفيروس نقص ر منظورات ال تقدّ لللللللّ المشللاركة أن توف
يجب أن تشلارك المجتمعات المحلية في كل مرحلة من مراحل البرمجة المشلتركة    المناعة البشلرية
تصلللللميم البرنلامج إلى بلدء التطبيق والتنفيلذ  من خالل االسلللللتملاع بلانتظلام إلى    ذلألمم المتحلدةي منل 

مخاوف المجتمعات المتضلللررة من فيروس نقص المناعة البشلللريةي سللليتمكن البرنامج المشلللترك  
وفرق األمم المتحدة المشللتركة من تصللميم برامج تلبي االحتياجات الموضللحة والتي يمكن أن يكون 

 قف وعكس معدالت انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لها تنثير حقيقي في و

ينبغي أن يشللترك البرنامج المشللترك وأعضللاء فرق األمم المتحدة المشللتركة مع المنظمات الوطنية     -99
فيروس نقص  المتعايشللون معلحقوق اإلنسللان لتوثيق التمييز واالنتهاكات التي يواجهها األشللخاص  

  يمكن أن توفر األدلة األكثر عرضللةية الرئيسللية والفئات األخرى  المناعة البشللرية والفئات السللكان
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التي تم جمعها من هذه الجهود األسلللاس المنطقي للدعوة إلى التغيير  ويوصلللي وفد المنظمات غير 
 تقومالحكومية بنن يسللللتفيد البرنامج المشللللترك من األدلة والبيانات لتحديد واسللللتدعاء البلدان التي  

كاتب م  علىفيروس نقص المناعة البشللرية من أجل تحفيز اإلجراءات الالزمة   غير كافية ل  بمكافحة

 من التدخالت السابقة الناجحة في إنشاء البرامج وتكييفها االستفادة  ا  األمم المتحدة القُطرية أيض

 

ة التي مناصلللر األموال لدعم الية/اإليدز حشلللد  "على برنامج األمم المتحدة المشلللترك المعني بفيروس نقص المناعة البشلللر  
  الوطني التصلللدييقودها المجتمع لحمل الحكومات على إنشلللاء وتنفيذ ودمج عوامل التمكين المجتمعية كجزء ال يتجزأ من  

مارا كيســــادا، المديرة التنفيذية، منظمة العمل من أجل المبادرات    Mara Quesada -لفيروس نقص المناعة البشللللرية "  
 الصحية، الفلبين

برنامج األمم المتحدة المشلللترك المعني بفيروس نقص المناعة البشلللرية/اإليدز إنشلللاء آليات مسلللتمرة لالسلللتماع إلى   لى"ع
نشللللو آليات تمويل بحيث يتم تضللللمين عوامل التمكين االجتماعية في تطوير يعات السللللكانية الرئيسللللية  يجب أن المجتم

 مورا، محامي ومحفز مجتمعي، البرازيلليوناردو    Leonardo Moura  -استراتيجيات البرنامج " 

ل أنشلللطة الوقاية من فيروس اإليدز أن يموّ معني بفيروس نقص المناعة البشلللرية/برنامج األمم المتحدة المشلللترك ال  "على
ة للدخلي والبيوت اآلمنة نقص المناعة البشللرية التي يقودها المجتمع المحليي والمراكز الصللديقة للشللبابي واألنشللطة المدرّ 

مريم ســاني هاســكي،    Maryam Sani Haske -  "األخرى   المعّرضللةمراهقين والشللبابي والسللكان الرئيسلليين والفئات  لل
 مسؤولة برامج، الوكالة الوطنية لمكافحة اإليدز، نيجيريا

تتجاوز برامج برنامج األمم المتحدة المشلترك المعني بفيروس نقص المناعة البشلرية/اإليدز التعامل مع اإلدارات التي   على"
من فيروس نقص   ا  سلتثمار في المجتمعات األكثر تضلرر واال يمكافحة فيروس نقص المناعة البشلرية على المسلتوى القطري

لجنوب   ةاإلقليمي  ةالمدير ،ســونال ميهتا  Sonal Mehta -مناصللرة والتفاوض "  المناعة البشللرية وتدريبها على مهارات ال
 آسيا، االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

عملية إن خفض عدد موظفي برنامج األمم المتحدة المشلللترك المعني بفيروس نقص المناعة البشلللرية/اإليدز     وا"ال تواصلللل
م وتمويل  في دع واوتثير أسلئلة حول ما إذا كان يتم توجيه المنظمة في االتجاه الصلحيا  اسلتمر  يالمحاذاة الحالية مقلقة للغاية

 -بفيروس نقص المناعة البشلللرية "   ينوالتمييز المرتبط  وصلللمالبدء تنفيذ الشلللراكة من أجل القضلللاء على جميع أشلللكال  
 ركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبييمجهول، ناشط مجتمعي، أم

أكثر عن   التحلّدثاإليلدز إلى البلدء في  ني بفيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة/يحتلاج برنلامج األمم المتحلدة المشلللللترك المع"
ث أكثر عن الفوارق تحدّ الث أكثر عن الصحة العقليةي وتحدّ الالمحددات االجتماعية لفيروس نقص المناعة البشرية والصحة  

التعليمي ث أكثر عن  تحدّ الو  يث أكثر عن حقوق اإلنسللانتحدّ اليني وث أكثر عن عدم المسللاواة بين الجنسلل تحدّ الاالقتصللاديةي و
سلللللتقودنلا في النهلايلة إلى تحقيق أهلداف االختبلار  األمور  ث أكثر عن العلداللة  ألن هلذه تحلدّ الث أكثر عن التوظيفي وتحلدّ الو

 مجهول، ناشط مجتمعي، منطقة غير محددة -" والعالج 

 

 االستنتــــاجــــــــات 

هذا التقريري الذي يسللللتند إلى أفضللللل األدلة المتاحة ومن األمثلة من جميع أنحاء العالمي يبين  إن    -100
لفيروس نقص المناعة    التصللديبشللكل قاطع الدور الحاسللم للعوامل التمكينية المجتمعية في جعل 

فيروس نقص المناعة   المتعايشلللين معالبشلللرية أكثر فعالية واسلللتدامة  لقد أظهر أن األشلللخاص  
سلتسلتفيد بشلكل كبير من   األكثر عرضلةشلريةي والفئات السلكانية الرئيسلية والمجموعات األخرى  الب

عةي ال سللللليما عندما يتم تقديم الخدمات من قبل المنظمات التي  عوامل التمكين المجتمعية الموسلللللّ 
تفاقم  بالغ األهمية في وقت ي ا  في عوامل التمكين المجتمعية أمر  تعد االسلللتثمارات  يقودها المجتمع 

ص مساحة المجتمعات المدنية بسبب تحديات  للّ البيئات القانونية العقابية وتقلو  يفيه انخفاض التمويل

  lxviةالمستمر 19-كوفيدجائحة 

المشلللاركة في ت يد صلللراحة   2021االسلللتراتيجية العالمية لإليدز واإلعالن السلللياسلللي لعام  إن    -101
 لفيروس نقص المناعة البشرية  التصديالمجتمعية كجزء من  العناصر التمكينية
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ز االستراتيجية العالمية لمكافحة اإليدز على عدم المساواة كمحرك رئيسي لإلصابة بفيروس للللّ ترك   -102
نقص المناعة البشللرية في جميع أنحاء العالمي وتدعو إلى إلغاء القوانين والسللياسللات العقابية التي  

لفعلال لفيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلةي بملا في ذللك تللك المتعلقلة بلانتقلال  تحول دون التصلللللدي ا
العمل بالجنس  وفيروس نقص المناعة البشللللريةي والعالقات الجنسللللية بين أفراد من نفس الجنسي  

  التصلدي يد صلراحة دور العناصلر التمكينية المجتمعية كنحد أعمدة  ت يالمخدرات  وه  واسلتخدام
جتمع المحلي بلالموارد لتزم بلدعم البرامج التي يقودهلا المتلفيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلةي و

ولكنه ليس كافيا  في حد ذاته    -بنن عالج فيروس نقص المناعة البشرية أمر أساسي    قرّ تالالزمةي و
سللتدامة  ر من قبل أهداف التنمية الممتصللوّ ال  على النحو  2030بحلول عام   الوباءلتحقيق مكافحة    -

 لألمم المتحدة 

ب اإلعالن السللياسللي بالجهود التي تبذلها البلدان للعمل على عوامل التمكين المجتمعية ودعا ورحّ    -103
 األكثرفيروس نقص المناعة البشلللرية والمجتمعات   المتعايشلللين معإلى إنهاء تهميش األشلللخاص  

محددة بشللنن عوامل   ا  اإلعالن أهداف عة البشللرية  أقرّ لخطر اإلصللابة بفيروس نقص المنا  عرضللة
ع  التمكين المجتمعيلة والبرامج التي سلللللتنفلذهلا المنظملات التي يقودهلا المجتمع المحليي وشلللللجّ 

إصلالحات    والتمييز وسلنّ   وصلمالاالسلتثمار في الجهود المبذولة لحماية حقوق اإلنسلاني والحد من 
 ة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل قانوني

فيروس  المتعايشللين معز والتمييز والعنف بيئة اجتماعية معادية لألشللخاص  يخلق الوصللم والتحيّ   -104
  يجب أن تتعاون األكثر عرضلة  نقص المناعة البشلرية والفئات السلكانية الرئيسلية والفئات األخرى

والتمييز وزيادة التدخالت الطبية الحيوية   وصلللمالنهاء المجتمعات المحلية والبرنامج المشلللترك إل 
 ا  العواملل التمكينيلة المجتمعيلة دورمن خالل البرمجلة حول العواملل التمكينيلة المجتمعيلة  تلعلب  

في توسللللليع الوصلللللول إلى عواملل التمكين المجتمعيلة مثلل التعليم والتوظيف والرعلاية    ا  رئيسللللليل 
فراد والمجتمعات من المطالبة  ن األ لللّ مساواة األساسية وتمكالصحيةي والتي بدورها تقلل من عدم ال

في عناصلر التمكين المجتمعية    التوسلع السلريع  لى الخدمات التي يحتاجون إليها  يعدّ عصلول  حبال
  ا  ضروري ا  أمر

قلل من  ياألدلة حول كيف يمكن لالسلللتثمار في عوامل التمكين المجتمعية أن  إن حشلللد المزيد من   -105
للحصلول على   ا  حاسلم  ا  طر انتقاله سليكون أمروتقليل مخا  يانتشلار فيروس نقص المناعة البشلرية

تنييد أوسللع من الدول األعضللاء وأصللحاب المصلللحة اآلخرين لزيادة التمويل للعوامل التمكينية  
مسلارات واضلحة حول كيف ت دي االسلتثمارات في أن يرسلم  رنامج المشلترك  الب  علىالمجتمعية   

عوامل التمكين المجتمعية إلى تحقيق مكاسللللب للمجتمعات المتضللللررة من فيروس نقص المناعة  
البشلللرية  يمكن أن تسلللاعد المواءمة بين معايير وسلللياسلللات األمم المتحدة الحالية بشلللنن عوامل  

المناعة البشلللرية في وضلللع قواعد ومعايير قائمة على الحقوق  التمكين المجتمعية وفيروس نقص  
 بشكل صريا تدعم العمل المتزايد على عوامل التمكين المجتمعية وفيروس نقص المناعة البشرية  

  وقد ثبت  2030بحلول عام   االنتهاءإن وباء فيروس نقص المناعة البشللللرية ليس في طريقه إلى     -106
واالسلللتراتيجيات الحالية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشلللرية غير كافية  بينما    سلللاليبأن األ 

س نقص ظل جائحة فيروتوالعالج الحالية مكاسلب كبيرةي سل   سليحقق تحسلين اسلتراتيجيات الوقاية
لذلك يجب أن تشللرك خدمات    في المسللتقبل المنظور   ا  رئيسللي  ا  عالمي  ا  مثل تحديتالمناعة البشللرية  

بحقوق    ا  صلللارم  وأن تتضلللمن التزاما    ا  ة البشلللرية المجتمعات األكثر تضلللررالمناع  فيروس نقص 
  كما يوضلا lxviiاإلنسلان والمسلاواة بين الجنسلين والوصلول العادل إلى عوامل التمكين المجتمعية

ة ما لم يكن األشخاص األكثر هذا التقريري ال يمكن القضاء على وباء فيروس نقص المناعة البشري
ية  فيروس نقص المناعة البشلرية والفئات السلكانية الرئيسل  المتعايشلون معي األشلخاص  أ  - ا  تضلرر

  العالمي التصديال يتجزأ من  ا  جزءيشكلون  – األكثر تضررا   والفئات األخرى
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 التــــــوصيــــــــات 

ي يوصلى 2021إلى النتائج واالسلتنتاجات الواردة في تقرير المنظمات غير الحكومية لعام    ا  اسلتناد -107
نهاء وباء اإليدز باعتباره  لفيروس نقص المناعة البشللرية إل   العالمي الحالي  التصللديتعزيز هدف  ب

 أصحاب المصلحة المعنيين بما يلي: أن يقومي 2030للصحة العامة بحلول عام  ا  تهديد

الكاملة من عوامل التمكين المجتمعية لضلللمان الوصلللول دون عوائق إلى فرص االسلللتفادة     أ
فيروس نقص المناعة البشلرية   المتعايشلين معالتعليم والتوظيف والرعاية الصلحية لألشلخاص  

مثل النسلللاء والفتيات   األكثر عرضلللةيوالفئات السلللكانية الرئيسلللية والمجموعات األخرى 
ذين يتضللررون بشللكل غير متناسللب من فيروس نقص  والمراهقين والشللباب والمهاجرين ال

 المناعة البشرية؛

م  تكثيف الجهود لزيادة الوصلللول إلى العدالة وإلغاء القوانين والسلللياسلللات العقابية التي تجرّ   ب
الجنسي  علامالت  /ي وعلامليفيروس نقص المنلاعلة البشلللللريلة  المتعلايشلللللين معاألشلللللخلاص 
والرجلال المثليين وغيرهم من  االجتملاعيالنوع    علابراتعلابري/ولمخلدراتي  ا  ومسلللللتخلدمي

 رجال؛الالرجال الذين يمارسون الجنس مع 

 الدفاع عن القوانين والسياسات التي تحمي حقوق وصحة الجميع؛  ت

المتعايشلين  وصلمة والتحيز والتمييز وسلوء المعاملة والعنف ضلد األشلخاص  الالقضلاء على    ث
 األكثر عرضلةاألخرى فيروس نقص المناعة البشلرية والفئات السلكانية الرئيسلية والفئات   مع

لضلللمان حصلللول الجميع على خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشلللرية واالختبار  
 والعالج؛

توسليع نطاق التدخالت المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشلرية والعوامل التمكينية المجتمعية     ج

 نجاحها؛ التي ثبت

توسليع نطاق التدخالت والعالجات الطبية الحيوية لفيروس نقص المناعة البشلرية مع التركيز     ا

 بشكل أكبر على العوامل التمكينية المجتمعية؛

تصللميم وتنفيذ خدمات فيروس نقص المناعة البشللرية المسللتندة إلى األدلة والمجتمع والقائمة     ا
 على الحقوق؛

لدعم    المشلارك  الراعيومواءمة السلياسلات والتوجيهات الحالية الخاصلة بالبرنامج المشلترك    د
 ؛العمل المتزايد على عوامل التمكين المجتمعية

اسلللللتخلدم البيلانلات والعلوم واألدللة لللدعوة إلى أهميلة العملل على عواملل التمكين المجتمعيلة    ذ

 ؛لفيروس نقص المناعة البشرية الشامل التصديكجزء من 

دعم الجهود التي يقودها المجتمع بشللللنن فيروس نقص المناعة البشللللرية والعوامل التمكينية    ر

 ؛المجتمعية

تعزيز أهمية االسلتثمارات في عوامل التمكين المجتمعية وتوثيق كيف ت دي هذه إلى مكاسلب    ز
  للمجتمعات المتضررة من فيروس نقص المناعة البشرية

 

 [ لملحقات فيما يليا ] 
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 الملحقـــــــــــــــــــــــات 

   الرئيسيين الم هلين المستجيبين/ الملحق األول: قائمة مقابالت المخبرين

  االسللللللللللم  الدولة / المنطقة  المنظمة

 نشطاء وقادة من المجتمع 

تحالف المجتمعات  
في منطقة   ةضمعرّ ال

 البحر الكاريبي

Caribbean Vulnerable 
Communities Coalition 

كا الالتينية  ريجامايكا / أم
 والكاريبي

Ivan Cruickshank 1 

مركز جامعة داكار  
للوقاية من فيروس نقص 

      وتنثيره المناعة البشرية

University of Dakar 
Center for HIV 
prevention & Mpact 

 Maguette Niang 2 السنغال / أفريقيا 

جمعية فيروس نقص 
 المناعة البشرية 

HIV Vereniging هولندا / أوروبا Ronald Brands 3 

 عابريمركز قانون 
 النوع االجتماعي 

Transgender Law 
Center 

أميركا  الواليات المتحدة / 
 الشمالية

Cecilia Chang 4 

في  وسائل اإلعالم 
 القطار الصحي

Health Train Media  غانلا / أفريقيا Tobi Elizabeth 5 

 Foundation for Male م سسة مشاركة الذكور
Engagement 

 Tonny Muzira 6 أوغندا / أفريقيا 

مركز التثقيف الصحي 
 ةضات المعرّ الفئودعم 

Center for Health 
Education and 
Vulnerable Support 

 Justin Chidozie نيجيريا / أفريقيا 
Chukwukere 

7 

تايالند / آسيا والمحيط  APCOM Foundation م سسة أبكوم 
 الهادئ 

Midnight 
Poonakastwana 

8 

رعاة البرنامج المشترك   

صندوق األمم المتحدة  
 للسكان 

UNFPA وآسيا والمحيط   ا  عالمي
 الهادئ 

Tim Sladden 9 

أفريقيا الشرقية  و ا  عالمي World Bank البنك الدولي
 والجنوبية 

Kathy Ward 10 

 Diddie Schaaf 11 ا  عالمي ILO منظمة العمل الدولية 

 Kofi Amekudzi 12 ا  عالمي ILO منظمة العمل الدولية 

منظمة األمم المتحدة  
للتربية والعلم والثقافة 

  اليونسكوب

UNESCO ا  عالمي Ariana Stahmer 13 

 Christopher Castle 14 ا  عالمي UNESCO اليونسكو

 وكاالت األمم المتحدة األخرى 

 Carlos van der Laat 15 ا  عالمي IOM المنظمة الدولية للهجرة

     

 
 

 االستطالع عبر اإلنترنت حسب المنطقة واللغة  ن علىلبي لجي ست المالملحق الثاني: عدد  

أميركا    المجموع 
 الشمالية

كا الالتينية ريأم
ومنطقة البحر  
 الكاريبي

 /  آسيا أوروبا 
 المحيط الهادئ 

  أفريقيا

 اللغة االنكليزية  16 7 4 9 6 44

 اللغة االسبانية 0 0 1 75 3 81

 اللغة الروسية 0 3 3 0 0 6

 جيبين ستاجمالي عدد الم 131
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