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حقوق اإلنسان ؟ وهل هناك عالقة بين الصحة 1.

وفيروس  البشري هل هناك عالقة بين فيروس نقص المناعة المكتسبة2.

و حقوق اإلنسان ؟) س(االلتهاب الكبدي 

المكتسبة  فيروس نقص المناعةما هي حقوق االنسان المتعلقة بالفيروسين 3.

؟ )س(وفيروس االلتهاب الكبدي  البشري

ماذا يعني الوصم ؟4.

ماهي عالقة الوصم بالتمييز ؟5.
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:أهم ما ميز مرض السيدا مند ظهوره 

 الخطورة الصحية الفائقة للمرض.
نسالمثليين، المدمنين على المخدرات، عامالت  الج:ارتباطه بفئات معينة  

 الدين, الجنس : تداخله مع المحرمات.....
 ض الحساسية  المفرطة التي تعاملت بها المجتمعات مع المر.
الوصم ، التميز: المواقف المسبقة.
 التصورات واألحكام القاسية والمجحفة.
نتيجة الجهل وعدم معرفة المرض: مظاهر الهلع و الخوف ازاء المصابين .

              

أصبح المرض ال يصيب الجسد فقط
بل يمس الهوية والكرامة 



خوف صمت و = بالسيداالوصم المرتبط 

العدوى، تشاران من الحد على قادرة والتقليدية الدينية القيم أن كثيرون يعتقد  
ً  تستخدم قد لكن  مما ،يدزاأل من يعاني أو الفيروس يحمل من وصم في أيضا

 لحو الصمت من المزيد وانتشار واإلنكار الخوف مشاعر تولد إلى يؤدي
.المرض هذا

وأ المناعة نقص اختبارات إجراء من الناس نفور إلى بدوره يؤدي ما وهذا 
.للفيروس كحاملي وضعهم عن الصريح الحديث

 يحمل من كل عزلة زيادة في هذه والصمت الوصم ثقافة تساهم كما 
 ريعةالس الزيادة هي والصمت للوصم المنطقية والنتيجة ،سيداال فيروس
.اإلصابات عدد في والخفية

 بهبن أص في المنطقة العربية من النساء المتعايشات مع الفيروس %80•
.داخل الزواج
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كيف نحد من الوصم و التمييز؟
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الوصم والتمييزتعريف 

 ص قاد غ م ن ش: ال اع
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اسباب الوصم و التمييز
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عواقب الوصم و التمييز
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حسب المجلس األعلى لحقوق اإلنسان 
:بمنظمة األمم المتحدة

ـــ ضـــ  صـــ و ال ـــال عا وس ن ال ـــ قـــ ف
ـــ  ة ال ـــ اعـــة ال هـــاب  ال وس االل ـــ وف

ان )س(ال  ق اإلن ق اق واضح ل اخ



إشكالية التمييز

هناك شرط أساسي تم  90/90/90للوصول إلى أهداف •
وضعه من طرف

ال وكالة األمم المتحدة لمحاربة السيدا والذي غالبا ننساه أ •
صفر تمييزوهو 

لية، إنه الهدف األكثر بعدا للتحقيق وذلك ألنه الزالت المث•
امتهان الجنس وتعاطي

تضمنها المخدرات تحت طائلة الزجر القاسي والعقوبة التي ت •
القوانين



 وة العالقة بين فيروس نقص المناعة المكتسب
حقوق اإلنسان 

فيروس فقدان المناعة يؤثر على هوية  األفراد ووضعهم •
.االجتماعي

:الوصم•

يخلقه األفراد والمجتمع–

يةأقل ومبني على عالقات القوة القائمة داخل المجتمع بين أغلبية –

يرتكز على عدم المساواة والتحيز االجتماعي–

السكن  الجنس التوجه الجنسي المعتقدات الدينية مكان: أسباب الوصم –

المهنة المرتبة االجتماعية



وفيروس االلتهاب  فيروس نقص المناعة المكتسبة البشريالعالقة بين 
و حقوق اإلنسان ) س(الكبدي 

الوصم يؤدي إلى التمييز •
التمييز المحيطين بهذا المرض  والوصم •

 وبشرية تفاقم  معاناة األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة ال–
األكثر عرضة

تؤدي إلى الحرمان من حقوق اإلنسان األساسية–
كان  األشخاص األكثر عرضة ال يطلبون المشورة والكشف والعالج إذا–

هذا قد يعرضهم للتمييز والوصم والعواقب السلبية األخرى
األشخاص المتعايشين مع فيروس تخاف من طلب العالج–

يساهم بشكل مباشر في انتشار هذا الوباء



 ة البشريالعالقة بين فيروس نقص المناعة المكتسب
ن و حقوق اإلنسا) س(وفيروس االلتهاب الكبدي 

قص حماية حقوق اإلنسان أمر أساسي لوقف انتقال فيروس ن•
.  المناعة البشرية والحد من التعرض للعدوى وتأثيرها

ضة حماية حقوق اإلنسان لألشخاص المصابين و األكثر عر•
 موازية مع عمليات الكشف و العالج و هذا يعني تطبيق
مبادئ حقوق اإلنسان في جميع أطوار برامج محاربة 

)توظيف النهج القائم على حقوق اإلنسان(الفيروس  

• 



 ة البشريالعالقة بين فيروس نقص المناعة المكتسب
ن و حقوق اإلنسا) س(وفيروس االلتهاب الكبدي 

:حماية حقوق اإلنسان على ثالثة أبعاد•
لرعاية الحق في ا( أوال، محاربة التمييز ضد األشخاص المصابين –

)الصحية والعالج والخدمات االجتماعية

ثانيا، ضمان حقوق األشخاص أكثر عرضة بما فيها معالجة –
ساواة الفقر وعدم الم(األوضاع االجتماعية واالقتصادية األساسية 

)بين الجنسين

ثالثا، تمكين األفراد والمجتمع في مجال حقوق اإلنسان –



حماية الفئات االكثر عرضة 
 ...)عامالت الجنس، المثلين، المدمنين على المخدرات (

:   التشدد ازاء هاته الفئات•
.يجافي مبادئ العدالة وحقوق انسان 

.  ادعجز االدانة القانونية واالجتماعية عن التأثير في توجهات االفر: غير واقعي

.استحالة الوصول لهاته الفئات: يؤدى الى نتائج معكوسة 
 

:ضرورة حماية الفئات االكتر عرضة للخطر•
.ابةاالصابة بالفيروس أكثر خطرا على المجتمع من االفعال المؤدية لالص
.ةاالولوية ليست معاقبة االفعال و إنما حماية الفاعلين من خطر االصاب
بناء صالت الوصل معهم بعيدا عن هواجس العقاب سيدفعهم الى أن 

.يصبحوا عناصر فاعلة في محاربة السيدا



:السياسة الوقائية المثلى •

.نيةهي التي تنبني على احترام مبادئ حقوق اإلنسان الكو

).كل ممنوع مرغوب( ال تعتمد على صرامة القيم االخالقية 

.من واقع الحال دون التنكر له تنطلق 

.بحق االختالفتعترف  

حماية الفئات االكثر عرضة 
 ...)عامالت الجنس، المثلين، المدمنين على المخدرات (


