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تثمارها  م اس ي ت وارد الت ود والم د أدَّت الجه ة المنصرمة، لق نوات القليل ي خالل الس يع ف توس
ى   تحقيقنطاق استجابة القطاع الصحي لوباء اإليدز والعدوى بفيروسه، إلى  إنجازات ضخمة عل

د  و. ورعاية المصابين بعدوى فيروسه   خدمات الوقاية من اإليدز إتاحةأرض الواقع، من حيث  ق
ادة الَلَذَب ا لزي دان جهوده ع البل ىصول حت جمي ة المضادة  عل ألرواح باألدوي ذة ل المعالجة المنق

دز ممن   ا المتعايشين مع  ، ازداد عدد 2010و 2008وفي المدة بين عاَمْي  .للفيروسات القهقرية إلي
ة باألد ون المعالج دار  يتلق ة بمق ات القهقري ة المضادة للفيروس ي  %55وي ّدة ف دان ع ، ونجحت بل

 في إقليمنا فيروسهمع عايشين تولما آان معظم المصابين باإليدز والم. المستفيدينمضاعفة أعداد 
دل    إن مع ال يعرفون أنهم مصابون بالعدوى، أو أن معظمهم غير معروف لدى النظام الصحي، ف

  .األقل عالميًا لفيروسات القهقرية في اإلقليم اليزال هووية المضادة لالتغطية بالمعالجة باألد
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ز ضد الم إن الوصم ين توالتميي ع عايش دز وضد المعرَّم روس اإلي دة في ار متزاي ضين ألخط
ى   .لسرايته بينهم اليزاالن موجودين بدرجات مختلفة في جميع أرجاء اإلقليم ومما يدعو للقلق عل

ا     هو الوصم والوجه الخصوص  املين فيه ل الع ر . تمييز في مراآز الرعاية الصحية من ِقَب  وتعتب
ديم الخدمات الصحية أو        اء بتق ق االرتق تلك الممارسات من العوائق األساسية التي تقف في طري

والتمييز  دخالت الصحية لمن يعاني من الوصمالت في إطارالتماس الحصول عليها، أو االنخراط 
  .من المجموعات السكانية

والدة في            د شهدلق تح لهن الفرصة لل م ت ة المخاض ل اًء في مرحل مجتمع الرعاية الصحية نس
ا حُ  . المستشفيات ألنهن آّن إيجابيات لفيروس اإليدز ا آم ال ممن يعايشون      لرم رج ونساء وأطف

ا   فيروس اإليدز من حق الحصول على معالجة جراحية آانوا بأمّس  بعض  نأ حتى . الحاجة إليه
املين ة الصحية  الع ي الرعاي ا اويرفضف ا فيه ة، بم ديم الرعاي راءات ن تق ة إلج ي ال الخارجي الت

اذ   د والنف ى داخل جسم ا    تتطلَّب اختراق الجل ا    مع  عايشين  تلمإل دز، آم روس اإلي دابير  في زم الت  تل
راد       دى األف دز ل روس اإلي دى العامة والمؤسسية إجراء اختبارات آشف في الهم   ل ى مرافق  إدخ  إل

ى رفض      خدمات ال ان إل ى  رعاية الصحية، مما يؤدِّي في غالب األحي ة  الحصول عل لمن   الرعاي
  .للنميمةعزٍل غير ضروري، أو في أقل األحوال التعرُّض إلى فرض ، أو تكتشف إصابتهم

ا جاء الموضوع         هو بال ريب    إن الحق في الصحة   وق األساسية لإلنسان، ومن هن من الحق
ة لمكاف   ة العالمي ام     اإلقليمي للحمل ذا الع دز له ة      الوصم ": 2011حة اإلي ع الرعاي ز في مواق والتميي

دز         ،"الصحية روس اإلي ة من في املة لخدمات الوقاي ليوضِّح حقوق اإلنسان في سياق اإلتاحة الش
  .ومعالجته ورعاية المصابين بعدواه

ة أساسية       امنصوص عليه  إن حق آل إنسان بالتمتُّع بأعلى مستوى ممكن من الصحة هو قيم
ي   واطنين ف ا آمسؤولين عن صحة الم ة، ونحن، من مواقعن ة الصحة العالمي تور منظم ي دس ف

اهل   ي أن ال نتس داننا، ينبغ ع أي إنبل ة الصحية ل م ار للرعاي امك اج إليه بب ،ن يحت وضعهم  بس
ا أن نضاعف     ،أخالقية على سلوآهمأحكام  أو بناًء علىي لفيروس اإليدز، اإليجاب بل ينبغي علين

ا لن خاص الم  جهودن وق األش ك حق ي تنته ات الت ين تتصدَّى للسياس ع عايش ي  م دز ف روس اإلي في
ى ك السياسات الحصول عل ر تل ودة، وأن نغيِّ ة الج ة صحية عالي راء  .رعاي دم إج ا ينبغي ع آم

ك؛    ى ذل وافقتهم عل ذ م دز دون أخ روس اإلي دوى في اس لكشف إصابتهم بع ى الن ارات عل االختب
ؤثِّر إي   ة  وينبغي أيضًا أال ت ى         ل المصل جابي درة األشخاص عل ى ق لبيًا عل أثيرًا س دز ت روس اإلي في

ى  دمات الصحيةالحصول عل لوب. الخ د    فاألس بيل الوحي و الس ان ه وق اإلنس ى حق تند عل المس
ة         ا، ورعاي دز، ومعالجته روس اإلي ة من العدوى بفي للوصول إلى اإلتاحة الشاملة لخدمات الوقاي

  .المصابين بها


