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الت�سميات امل�ستخَدمة فـي هذه املن�سورة، وطريقة عر�ض املواد الواردة فيها، ال تعبرِّ عن راأي منظمة ال�سحة العاملية ب�ساأن الو�سع القانوين 
الأي بلد، اأو اإقليم، اأو مدينة، اأو منطقة، اأو ل�سلطات اأي منها، اأو ب�ساأن حتديد حدودها اأو تخومها. وت�سكرِّل اخلطوط املنقوطة على اخلرائط 

خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.
كما اأن ذكر �سركات بعينها اأو منتجات جهات �سانعة معينة ال يعني اأن هذه ال�سركات اأو املنتجات معتمدة اأو ُمو�سى بها من ِقَبل منظمة ال�سحة 
العاملية، تف�سياًل لها على �سواها مما مياثلها ومل يرد ذكره. وفيما عدا اخلطاأ وال�سهو، متيز اأ�سماء املنتجات امل�سجلة امللكية بو�سع خط حتتها.
ق من املعلومات التي حتتويها هذه املن�سورة، غري اأن هذه املادة املن�سورة  وقد اتخذت منظمة ال�سحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقُّ
يجري توزيعها دون اأي �سمان من اأي نوع، �سراحًة اأو �سمناً. ومن ثم تقع على القارئ وحده م�سوؤولية تف�سري املادة وا�ستخدامها. وال تتحمل 

منظمة ال�سحة العاملية باأي حال اأي م�سوؤولية عما يرتتب على ا�ستخدامها من اأ�سرار.
ل�سرق  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  االإقليمي  املكتب  واالإنتاج،  املعارف  تبادل  وحدة  من  العاملية  ال�سحة  منظمة  من�سورات  على  احل�سول  وميكن 
11371، م�سر )هاتف رقم: +20226702535، فاك�ض رقم: +20226702492؛ وعنوان  7608، مدينة ن�سر، القاهرة  املتو�سط، �ض. ب. 
البيد االإلكرتوين: emrgoksp@who.int(. علماً باأن طلبات احل�سول على االإذن با�ستن�ساخ اأو ترجمة من�سورات املكتب االإقليمي ملنظمة 
املكتب  اإىل  توجيهها  ينبغي  توزيعاً غري جتاري،  توزيعها  اأو  بيعها  الأغرا�ض  ذلك  كان  �سواء  كلياً،  اأو  املتو�سط، جزئياً  ل�سرق  العاملية  ال�سحة 

.emrgoegp@who.int :االإقليمي ل�سرق املتو�سط، على العنوان املذكور اأعاله؛ والبيد االإلكرتوين
WHO-EM/NCD/124/A

الت�سميم: يات للتوا�سل

بيانات الفهر�سة اأثناء الن�سر 
منظمة ال�سحة العاملية. املكتب االإقليمي ل�سرق املتو�سط 

الكرامة فوق كل اإعتبار: �سيا�سة عامة الإنهاء الو�سم والتمييز �سد اال�سخا�ض املتعاي�سني مع فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري فـي مرافق 
الرعاية ال�سحية / منظمة ال�سحة العاملية. املكتب االإقليمي ل�سرق املتو�سط 

�ض.
)WHO-EM/STD/187/E(     سدرت الطبعة االإجنليزية فـي القاهرة�
)WHO-EM/STD/187/F(       سدرت الطبعة الفرن�سية فـي القاهرة�

WHO-EM/STD/187/A
1.  عداوى فريو�سة العوز املناعي الب�سري -  االأَثنولوجيا   2. احلرج االجتماعي الذي يعانيه املري�ض   3. حقوق املر�سى   4. التمييز 

االإجتماعي   اأ. العنوان   ب. املكتب االإقليمي ل�سرق املتو�سط     
)WC 503.7 :ت�سنيف املكتبة الطبية القومية(



الأ�شا�ص املنطقي لل�شيا�شة ونطاقها
و�سم �ملتعاي�سني مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري هو �ملعتقد�ت �ل�سلبية �ملوجهة �سدهم و�لتي  ت�سيء  �إىل حد كبري 
مع  �ملتعاي�سني  �سد  �ملوجهة  و�ملو�قف  �لأفعال  من  فيتكّون  �لتمييز  �أما  �لآخرين.  �أعني  فـي  �ساأنهم  من  وتقلل  �إليهم 
فريو�ص نق�ص �ملناعة. وميثل �لو�سم و�لتمييز خطًر� كبرًي� علي حقوق �لإن�سان �لأ�سا�سية. وللأ�سف �ل�سديد يو�جه 
�ملتعاي�سون مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري �أ�سكاًل خمتلفة من �لتمييز و�لو�سم عندما ي�سعون �إىل �لتما�ص �لرعاية 
�لأول  �لدعم  �ل�سحية هي خط  �ملر�فق  تلك  تكون  �أن  فيه  ُيفرت�ص  �لذي  �لوقت  فـي  �ل�سحية  �ملر�فق  فـي  �ل�سحية 
فـي  �ملوظفني، مبا  م�ستويات  و�لتمييز حتدث علي جميع  �لو�سم  �ل�سلوكيات من  مثل هذه  �أن  وُيعتقد  لهم.  بالن�سبة 
ذلك �لأطباء و�ملمر�سات و�ل�سيادلة وعمال �لنظافة و�أفر�د �لأمن وغريهم. وت�سّكل هذه �ل�سلوكيات �نتهاًكا �سريًحا 
حلقوق �لإن�سان �لأ�سا�سية و�لأخلقيات �ملهنية. ويكون لها �أي�سا �آثار �سلبية �أخرى ت�سكل عقبًة �أمام �لق�ساء على هذ� 
َنع  �ملتعاي�سون مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري من �تباع �ل�سلوكيات �لوقائية �ل�سحيحة و�لو�سول �إىل  �لوباء حيث مُيْ

�لرعاية و�لعلج �للزمني.
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املفاهيم اخلاطئة واملواقف ال�سلبية جتاه املتعاي�سني مع فريو�ض نق�ض 
املناعة الب�سري

�ملفاهيم �خلاطئة حول كيفية �نتقال �لعدوى بفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري. ●
خماوف تتعلق بعدم �ل�سفاء من �ملر�ص ونق�ص �لعلج. ●
 �لعتقاد باأن �مل�سابني بفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري قد �ساركو� فـي �سلوكيات غري �أخلقية )مثل �ملثلية،  ●

وتعاطي �ملخدر�ت، و�ل�ستغال باجلن�ص(.
 �لعتقاد �أن عدوى فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري نتيجة لعدم مر�عاة �مل�سوؤولية �ل�سخ�سية )مثل ممار�سة  ●

�جلن�ص خارج نطاق �لزو�ج( و�لذي ي�ستحق �لعقاب.
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ينت�سر �لو�سم و�لتمييز فـي مر�فق �لرعاية �ل�سحية لي�ص فقط ب�سبب �ملفاهيم �خلاطئة �ملذكورة 
ا ب�سبب عدم وجود �سيا�سات و�أنظمة و��سحة حتمي حقوق �ملتعاي�سني  �أعله وقلة �لوعي، ولكن �أي�سً
مع �لفريو�ص وتقدم �لإر�ساد�ت و�أف�سل �ملمار�سات ملر�فق �لرعاية �ل�سحية. وهناك حاجة ما�سة  
�إىل وجود بيئة قانونية وتنظيمية د�عمة ل�سمان و�سول �ملتعاي�سني مع �لفريو�ص �إىل نظم �لعد�لة 
عندما يو�جهون �لتمييز د�خل مرفق �لرعاية �ل�سحية. و يجب �أن يكون ذلك م�سحوًبا برب�مج 
للتدريب وتغيري �ل�سلوك للعاملني فـي �لرعاية �ل�سحية. و�ست�ساعد مثل هذه �لبيئة، بالإ�سافة �إىل 
و�سع �إطار حلماية �ملتعاي�سني مع �لفريو�ص من �نتهاك حقوقهم �لإن�سانية، على حتقيق �أهد�ف 

�ل�سحة �لعامة وت�ساهم فـي حت�سني �ل�ستجابة لهذ� �لوباء. 
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اأ�سكال الو�سم والتمييز فـي مرافق الرعاية ال�سحية
�حلرمان من �خلدمات. ●
منع �لو�سول �إىل �ل�ست�سار�ت وعدم �إجر�ء �لختبار. ●
�لعزل و�لإق�ساء فـي �أجنحة وغرف حمددة. ●
�لختبار �لإلز�مي و�لإف�ساح عن �إ�سابتهم دون مو�فقتهم. ●
�لإ�ساءة �للفظية وعدم �لحرت�م. ●
 �تخاذ �إجر�ء�ت مفرطة وغري مربرة ملكافحة �لعدوى ميكن �أن ت�سري �إىل �إ�سابة �ملري�ص  ●

بفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري.
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اإطار االأخالقيات الطبية 
تتعلق �لأخلقيات �لطبية بكيفية �لتعامل مع �مل�سكلت �لأخلقية �لنا�سئة عن رعاية �ملر�سى. وتتمركز تلك  �ملبادئ 
�تخاذ  على  وم�ساعدتهم  �ملر�سى  �ملري�ص من خلل متكني  ��ستقللية  �حرت�م  على  �لطبية  للأخلقيات  �لأ�سا�سية 
�لعد�لة  و�سمان  �إيذ�ئه،  وعدم  للمري�ص،  بالن�سبة  �أف�سل  هو  ما  تعزيز  خلل  من  و�أي�سا  بهم،  �خلا�سة  �لقر�ر�ت 

للمر�سى من خلل متكني وح�سولهم جميعًا علي نف�ص معايري �لرعاية.
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االإطار القانوين للو�سم والتمييز املرتبطني بفريو�ض نق�ض املناعة 
الب�سري / االإيدز

يكفل د�ستور منظمة �ل�سحة �لعاملية حق كل �إن�سان فـي �لو�سول �إىل �أعلى م�ستوى من �ل�سحة ميكن بلوغه كا�ستحقاق 
�أ�سا�سي. وتعد حماية حقوق �لإن�سان للمتعاي�سني مع �لفريو�ص و�لإيدز وتعزيزها و�جًبا و م�سئوليًة علي كل دولة  كما 
هو من�سو�ص عليه فـي �ملعاهد�ت و�لتفاقيات �لدولية. ووفقا ملجل�ص �لأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�سان، فاإن �لتمييز �سد 
�ملتعاي�سني مع �لفريو�ص �أو ممن ُيعتَقد �إ�سابتهم به �نتهاك و��سح حلقوق �لإن�سان. وت�ستمل حقوق �لإن�سان �ملتعلقة 
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بفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري على �حلق فـي �حلياة و�حلق فـي �حل�سول على �أعلى م�ستوى من 
�ل�سحة �لبدنية و�لنف�سية، و�حلق فـي �حلرية و�لأمان علي �سخ�سه، و�حلق فـي �حل�سول على 
�لرعاية �ل�سحية �للزمة، و�حلق فـي عدم �لتمييز، و�حلماية �ملت�ساوية و�مل�ساو�ة �أمام �لقانون، 
و�حلق فـي �خل�سو�سية، و�حلق فـي حرية �لتعبري و�لر�أي، و�حلق فـي �حل�سول على �ملعلومات 
ونقلها بحرية، و�حلق فـي حرية تكوين �جلمعيات و�حلق فـي عدم �لتعر�ص للتعذيب وغريه من 

�أ�سكال �ملعاملة �أو �لعقوبة �للإن�سانية �أو �ملهينة. 
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اأهداف ال�سيا�سة املقرتحة:
 تاأكيد �لتز�م �حلكومة �لثابت باحلد من حالت �لو�سم و�لتمييز و�نتهاكات حقوق  ●

�لإن�سان �لتي ُتْرَتَكب �سد �ملتعاي�سني مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري فـي مر�فق 
�لرعاية �ل�سحية.

 توفري بيئة تنظيمية وتعزيزها لدعم وحماية �ملتعاي�سني مع �لفريو�ص و�سائر �لفئات  ●
�ل�سكانية �ملت�سررة فـي مر�فق �لرعاية �ل�سحية.

 و�سع �إطار وطني للم�ساءلة مبا يدعم �أن تكون  مر�فق �لرعاية �ل�سحية و�خلدمات �لتي  ●
تقدمها خالية من �لو�سم و�لتمييز �سد �ملتعاي�سني مع �لفريو�ص .
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تطبيقات هذه ال�سيا�سة العامة: 
املتعاي�شني مع  اإىل  نوع  اأي  التي تقدم خدمات �شحية من  واملرافق  الأفراد  العامة على جميع  ال�شيا�شة  تنطبق هذه 

فريو�ص نق�ص املناعة، و�شواء كانت هذه املرافق حكومية اأو مرافق خا�شة علي النحو الوارد اأدناه:

املرافق ال�شحية:
مرافق الرعاية ال�شحية الأولية والثانوية والثالثية ●

 املرافق اخلا�شة والعامة ومرافق املنظمات غري  ●
احلكومية

خدمات الرعاية النهارية والعيادات اخلارجية ●
املختربات ●
ال�شيدليات ●
عيادات طب الأ�شنان ●
عيادات العالج الطبيعي ●
خدمات رعاية الأم والطفل ●

  الأفراد:
الأطباء ●
املمر�شات ●
فنيو املختربات ●
طاقم الإدارة ●
عمال النظافة ●

 اأي عمال اآخرين فـي خدمات الرعاية  ●
ال�شحية.
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بيان ال�شيا�شة  العامة
جميع �ملتعاي�سني مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري / �لإيدز لهم �حلق فـي �أن ُيَعاَمُلو� على قدم �مل�ساو�ة فـي مر�فق 
�أو  �أي نوع من �لو�سم  �لرعاية �ل�سحية، ولهم �حلق فـي �لرعاية �لكاملة و�لكافية و�لعلج مع كامل �لحرت�م دون 

�لتمييز �لقائم على �أ�سا�ص �إ�سابتهم بفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري / �لإيدز.

ومن �لو�جب �لأخلقي على مقدمي �لرعاية �ل�سحية فـي مر�فق �لرعاية �ل�سحية وخارجها توفري �لرعاية �لكافية 
و�ملتكافئة، و�ل�ست�سار�ت و�لختبار و�خلدمات �لعلجية للمتعاي�سني مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري / �لإيدز، كل 

ذلك بحب و�حرت�م.



11

معهم  �لتعامل  �أو  �لإيدز   / �لب�سري  �ملناعة  نق�ص  مع فريو�ص  �ملتعاي�سني  رف�ص علج  يعترب   .1
و�لتمييز �سدهم  �لو�سم  �أ�سكال  �سكل من  �أي  �أو ممار�سة  �لآخرين  �ملر�سى  تعامًل خمتلًفا عن 

عمًل غري �أخلقي، وهذ� يعترب �نتهاًكا �سريًحا حلقوق �لإن�سان.
 يجب �أن يتمتع �ملتعاي�سون مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري / �لإيدز بنف�ص �حلقوق  ●

و�لو�جبات مثل �ملر�سى �لآخرين.
 ل يجوز عزل �لأ�سخا�ص �ملتعاي�سني مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري / �لإيدز �أو ترتيب  ●

بقائهم فـي جناح  �أو غرفة منف�سلني .
 يجب على �لعاملني �ل�سحيني �تباع �للو�ئح بدقة فـي توفري نف�ص �لرعاية من حيث  ●

�لعلج و�لطعام و�لنظافة للمتعاي�سني مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري / �لإيدز كما هو 
�حلال مع �ملر�سى �لآخرين.

يجب على مقدمي �لرعاية �ل�سحية �أن ي�سمنو� معاملة جميع �ملر�سى باحرت�م وكر�مة. ●
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2. يحظر �إجر�ء �لختبار �لإلز�مي لفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري فـي مر�فق �لرعاية �ل�سحية، 
ويجب �أن ُيجرى �لختبار بناء على رغبة �ملري�ص )ومو�فقته(، وعندما يكون �ملري�ص غري قادر 
علي �إعطاء �ملو�فقة نظًر� حلالت مثل فقد�ن �لوعي �أو �لأمر��ص �لعقلية، فُيجرى �لختبار فقط 
عندما ت�ستدعي م�سلحة �ملري�ص �ل�سحية ذلك. وفـي هذه �حلالت �لأخرية، ُيْذَكر �لغر�ص من 
�لختبار و�لأ�سباب �لتي دعت �إىل �إجر�ئه و �لآثار �ملرتتبة على نتائجه بو�سوح فـي ملف �ملري�ص.

3. يجب �أل ُيحَرم �أي مري�ص من خدمات �لرعاية �ل�سحية بناء على مو�فقته �أو عدم مو�فقته 
على �إجر�ء �ختبار فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري، �أو بناء على نتائج �لختبار.

4. يحق للمتعاي�سني مع �لفريو�ص �حلفاظ على �سرية نتائج �لختبار وعدم �لإف�ساح عنها، و يجب 
على مقدمي �لرعاية �ل�سحية عدم �لإف�ساح عن نتائج هذه �لختبار�ت �إىل �أي طرف ثالث )�إل 

مبو�فقة خطية من �ملري�ص(. 

5. يحق للمتعاي�سني مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري / �لإيدز تقدمي �سكوى بخ�سو�ص �أي حادث 
متعلق بالو�سم و�لتمييز يو�جهونه فـي مر�فق �لرعاية �ل�سحية. وميكن تقدمي �ل�سكاوى من قبل 

طرف ثالث بناء على طلب من �ل�سخ�ص �لذي تعر�ص للو�سم و�لتمييز.
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6. مقدمو �لرعاية �ل�سحية و�ملر�فق �ل�سحية �ملتهمون بارتكاب �لو�سم و�لتمييز �سد �ملتعاي�سني مع فريو�ص نق�ص 
�ملناعة �لب�سري / �لإيدز يجب �أن ُيحا�سبو� ويخ�سعو� لإجر�ء�ت تاأديبية تتما�سى مع �لإجر�ء�ت و�لأنظمة �لتي ت�سعها 

)يكتب ��سم �جلهة �مل�سوؤولة(1.

تو�فر  �سمان  من  �ل�سحية  �ملر�فق  تتاأكد  �أن  ويجب  �آمنة.  عمل  بيئة  فـي  �حلق  لهم  �ل�سحية  �لرعاية  مقدمو   .7
�لإمد�د�ت �لكافية و�للتز�م بتد�بري مكافحة �لعدوى �ل�سحيحة مبا يتفق مع �لحتياطات �ملحلية و�لعاملية.

8. يجب �أن تقوم �ملر�فق �ل�سحية بتنظيم بر�مج تعليمية وتدريبية جلميع �لعاملني فـي �ملن�ساأة �ل�سحية، ويجب �أن 
ت�ستمل على �ملعلومات �لأ�سا�سية حول فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري / �لإيدز، وبروتوكولت �حلفاظ على �ل�سرية، 
وحقوق �لإن�سان �لأ�سا�سية وجميع �أ�سكال �لو�سم و�لتمييز، وحماية حقوق �ملتعاي�سني مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري.

9. يجب حماية �ملتعاي�سني مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري / �لإيدز �لذين يقدمون �ل�سكاوى �سد حالت �لتمييز �أو 
�لو�سم من �لتعّر�ص ملزيد من �لتمييز �أو �لأعمال �لنتقامية من قبل �لأ�سخا�ص �أو �ملرفق �ل�سحي �لذي مت �سكو�ه. 

وت�سمل مثل هذه �لأعمال �حلرمان من �لرعاية �ل�سحية و�لإف�ساح �ملتعمد عن حالة �ملري�ص و�لتخويف وغريها. 

1 يختلف ��سم �جلهة �مل�سئولة من بلد �إىل �آخر)مثًل: جلنة �لأخلق �لطبية، وهى هيئة تاأديبية تابعة لنقابة �لأطباء(.  
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طريقة االبالغ عن حاالت الو�صم والتمييز فـي مرافق 
الرعاية ال�صحية

�ص للو�شم اأو التمييز ب�شبب اإ�شابته بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شري فـي اأحد مرافق  يجوز لأي �شخ�ص يعتقد اأنه تعرَّ
الوارد  النموذج  ا�شتخدام  مع  اأدناه(  )املبينة  ال�شحيحة  القنوات  يبلغ عن هذه احلادثة عرب  اأن  ال�شحية  الرعاية 
ح عنها اإل مبوافقة  فـي الق�شم التايل. و�شوف ُتعاَمل املعلومات التي يديل بها مقدم ال�شكوى ب�شرية تامة ولن ُيف�شّ
اأن  اأ�شمائهم، ويجوز  اأن يبلغوا عن حالت الو�شم والتمييز دون الإف�شاح عن  ال�شاكى. كما يجوز ملقدمي ال�شكاوى 

يطلبوا من الغري )منظمة ما اأو �شخ�ص يفو�شونه فـي ذلك( اأن يتقدم ال�شكوى نيابة عنهم.

ال�شحية  املرافق  اأو  ال�شحية  الرعاية  مقدمي  ملحا�شبة  الالزمة  الإجراءات  امل�شوؤولة(  اجلهة  )ا�شم  تتخذ  �شوف 
املتهمني بارتكاب الو�شم والتمييز وانتهاك اأخالق الرعاية ال�شحية �شد املتعاي�شني مع الفريو�ص. 
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مبجرد تقدمي �ل�سكوى، فاإنها حتفظ فـي قاعدة �لبيانات �خلا�سة بـ )��سم �جلهة �مل�سوؤولة(ويكون 
لكل �سكوى رقم مرجعي معنّي. و�سيتم حماية قاعدة �لبيانات بكلمة �سر )�إذ� كانت �إلكرتونية( �أو 
�حلفاظ عليها فـي مكان �آمن )�إذ� كانت ورقية( للحفاظ على �سرية �ل�سكوى و�ل�ساكي.  وميكن 
ملنظمات �ملجتمع �ملدين �أو �لأفر�د �لذى تقدمو� بال�سكوى ��ستخد�م �لرقم �ملرجعي للو�سول �إىل 
مبا�سرة  �لت�سال  �أي�سا  وميكنهم  و�لنتائج.  �مل�ستجد�ت  �آخر  ملعرفة  بها  تقدمو�  �لتي  �ل�سكاوى 
�إىل  تقدمي  �إذ� كان هناك حاجة  باجلهة �مل�سئولة  )�ذكر ��سم �جلهة وعنو�نها ورقم هاتفها( 
و�لتاأكد من جرب  بها  تقدمو�  �لتي  �ل�سكوى  �سري  �أو لل�ستف�سار عن  �لو�قعة  لإثبات  معّينة  وثائق 

�ل�سرر �لذي تعر�ص له �ملري�ص. ومرفق منوذج لل�سكوى �لتي �سُتملأ فـي �لق�سم �لتايل.
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طرق تقدمي ال�سكاوى  
ي�ستطيع �ل�سخا�ص �لذي تعر�سو� للو�سم و�لتمييز ب�سبب �إ�سابتهم بالإيدز �أن يقدمو� �سكوى 

با�ستخد�م �لأنظمة على �سبكة �لإنرتنت �أو �لر�سائل �لن�سية )�لهاتفية( �لق�سرية، �أو  �خلطوط 
�ل�ساخنة �أو ملء مناذج ورقية )�خرت �لو�سائل �مل�ستخدمة و�حذف �لباقي(.

�إر�سال �ل�سكوى عن طريق موقع على �لإنرتنت
 ميكن للمتعاي�سني مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري/ �لإيدز  �أو �لغري �لإبلغ عن �لو�قعة  ●

مبا�سرة من خلل نظام للإبلغ على �سبكة �لإنرتنت  على �لر�بط �لتايل ) �ذكر �ملوقع 
�لإلكرتوين(. 
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�إر�صال ر�صالة هاتفية ق�صرية 
ميكن للمتعاي�صني مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�صري/ �لإيدز �أو �لغري �إر�صال ر�صالة هاتفية ق�صرية �إىل  )��صم �جلهة 
�مل�صوؤولة و�لهاتف �لذي �أر�صلت منه �لر�صالة �لق�صرية( لتقدمي �ل�صكوى، ثم ميكن للموظفني �لعاملني فـي هذه �جلهة 
متابعة �ل�صكوى مع �ل�صاكي فردً� كان �أم منظمة عن طريق مكاملة هاتفية �أو باملقابلة وجها لوجه ل�صتيفاء �ل�صكوى 

و�مل�صي فـي �خلطو�ت �لتالية.

�لت�صال باخلط �ل�صاخن
بـ  )��صم  �ل�صاخن �خلا�ص  �لغري �لت�صال باخلط  �أو  �لإيدز  �لب�صري/  �ملناعة  للمتعاي�صني مع فريو�ص نق�ص  ميكن 
�جلهة �مل�صوؤولة ورقم �خلط �ل�صاخن(، و�صيو�صلهم �خلط مبا�صرة مبوظفني ميكنهم م�صاعدتهم فـي تقدمي �ل�صكوى.

ملء ��صتمارة ورقية
ملوؤها  يجب  و�لتي  �ملدين،  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  �أو  �ل�صحي  �ملرفق  د�خل  �ل�صكاوى  لتقدمي  ورقية  ��صتمار�ت  �صتتوفر 
�ملجتمع  منظمات  خالل  من  �أو  �لفرد  بو��صطة  �صو�ء  �مل�صوؤولة(  �جلهة  )��صم  �إىل  �لربيد(  عرب  �أو  و�إر�صالها)باليد 

�ملدين.
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منوذج �شكوى لالإبالغ عن الو�شم والتمييز �شد املتعاي�شني مع فريو�س 
نق�س املناعة الب�شري/ الإيدز فـي مرافق الرعاية ال�شحية.

�ص للو�صم �أو �لتمييز ب�صبب �إ�صابته بفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�صري فـي �أحد مر�فق �لرعاية  يجوز لأي �صخ�ص يعتقد �أنه تعرَّ
�ل�صحية �أن يبلغ عن هذه �حلادثة عرب �لقنو�ت �ل�صحيحة )�ملبينة �أدناه( مع ��صتخد�م �لنموذج �لو�رد فـي �لق�صم �لتايل. 
ح عنها �إل مبو�فقة �ل�صاكى. كما يجوز ملقدمي  و�صوف ُتعاَمل �ملعلومات �لتي يديل بها مقدم �ل�صكوى ب�صرية تامة ولن ُيف�صّ
�ل�صكاوى �أن يبلغو� عن حالت �لو�صم و�لتمييز دون �لإف�صاح عن �أ�صمائهم، ويجوز �أن يطلبو� من �لغري )منظمة ما �أو �صخ�ص 
يفو�صونه فـي ذلك( �أن يتقدم �ل�صكوى نيابة عنهم. ومع ذلك، �إذ� رغب �ل�صاكي فـي �تخاذ �إجر�ء�ت ق�صائية �صد من تورطو� 

فـي �ملخالفة، يتعني عليه �ملو�فقة على �لإف�صاح عن ��صمه. 

معلومات الت�شال 
ا�شم مقدم ال�شكوى)اإذا كان ممكناً(: 

ا�شم منطقة املجتمع املدين الداعمة )اإن وجدت( :
النوع:         ذكر         �أنثي

هاتف املنزل: و�شيلة الت�شال املف�شلة       نعم             ل 
هاتف حممول: و�شيلة الت�شال املف�شلة       نعم             ل 
الربيد الإلكرتوين: و�شيلة الت�شال املف�شلة       نعم             ل 
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�سخ�ض اآخر اأو منظمة اأخرى تف�سل االت�سال بهما: 
 �ل�سم

 �لهاتف
 �لربيد �لإلكرتوين

 �لعنو�ن

معلومات عن ال�سكوى 
يرجى تقدمي املعلومات التالية حول االأفراد الذين تعتقد اأنهم ارتكبوا التمييز �سدك او انتقموا منك

تاريخ الواقعة : 
ا�سم ال�سخ�ض الذي ارتكب الواقعة) اإذا اأمكن(: 

وقت الواقعة : 
ا�سم املن�ساأة ال�سحية التي وقع فيها احلادث ،  اأين وقع احلادث:

عنوان املن�ساأة ال�سحية:
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تعر�ست للو�سم اأو التمييز على يد: 
 طبيب                             ممر�ص/ممر�سة

 �سيديل                           موظف �إد�ري

 تقني فـي �ملخترب               عامل نظافة

 عامل                             �أخرين )يرجى حتديدهم(

�سكل الو�سم والتمييز اللذين تعر�ست لهما:
 �حلرمان من �خلدمات               �ل�ستبعاد و�لعزلة

 �لختبار �لإلز�مي                        �لإ�ساءة �للفظية وعدم �لحرت�م

 �تخاذ مقدمي �لرعاية لتد�بري مكافحة �لعدوى مفرطة وغري مربرة

 خرق �ل�سرية                                �أخرى )يرجى ذكرها( 

�ل�سهود )�إن �أمكن(:
و�سف موجز للحادث:
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هل اتخذت اأية اإجراءات نتيجة لهذا احلادث؟
   نعم         ال

اإذا كانت الإجابة )نعم(، يرجى ذكرها:

ملاذا تعتقد اأن هذ احلادث كان بناء على الإ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شري / الإيدز؟

التقدمي
مبجرد تقدمي هذا النموذج، �سيت�سل بك موظف من   )ا�سم اجلهة امل�سوؤولة( للمزيد من التحقيق فـي الواقعة. فريق املوظفني من 

ا للتعامل مع مثل هذا النوع من الق�سايا، و�سُتَعَامل �سكواك بكامل اخل�سو�سية وال�سرية. وبعد  املحققني واملحامني مدربون خ�سي�سً
تقدمي هذا النموذج، �سي�سلك رقم مرجعي  ي�ساعدك على متابعة �سكواك فـي املراحل القادمة.



دليل ب�شاأن تكييف وثيقة ال�شيا�شة العامة

�لربنامج  ير�أ�سها  بلد  كل  د�خل  وطنية  جلنة  ت�سكيل  يجب 
�لوطني للإيدز. وينبغي تكليف �للجنة مبناق�سة وو�سع �سيا�سة 
وطنية ونظام للإبلغ حلماية �لأ�سخا�ص �ملتعاي�سني مع فريو�ص 
نق�ص �ملناعة �لب�سري من �لو�سم و�لتمييز فـي مر�فق �لرعاية 
�ل�سحية. وتوفر هذه �لوثيقة �أ�سا�سًا للمناق�سة و�لتكييف �لوطني 
�ل�سيا�سات.  هذه  لتنفيذ  �ملتاحة  �لوطنية  �لنظم  �سوء  فـي 
وميكن للجان �لوطنية �أن تعترب هذه �لوثيقة �أد�ة توجيه ميكن 
�لنهائي  �لنموذج  �إىل  و�لتو�سل  عليها  و�لبناء  منها  �ل�ستفادة 

ل�سيا�سة ونظام  �إبلغ يتو�فقان  ونظام ولو�ئح كل بلد.

�إن ت�سكيل �للجنة يجب �أن ير�عي متثيل �جلهات �ملعنية �ساحبة 
�مل�سلحة مبا فـي ذلك، على �سبيل �لذكر ل �حل�سر، �لأ�سخا�ص 
غري  و�ملنظمات  �لب�سري  �ملناعة  نف�ص  فريو�ص  مع  �ملتعاي�سون 
�لإيدز  ملكافحة  �لوطني  و�لربنامج  لهم  �لد�عمة  �حلكومية 
�ل�سحة  وز�رة  فـي  �ملعنية  �لأخرى  �لإد�ر�ت  �إىل  بالإ�سافة 

على  �لإ�سر�ف  عن  �مل�سوؤولة  �لوطنية  )�ل�سلطات(  و�ل�سلطة 
�لأخلق �لطبية وتطبيقها، و�ل�سلطة �لوطنية �ملعنية بالإ�سر�ف 

على جودة �خلدمات �ل�سحية.

�مل�ستوى  على  تكييفها  مت  �لتي  �ل�سيا�سة  وثيقة  �عتماد  ويجب 
�لإ�سر�ف  عن  م�سوؤولة  �سلطة  �أعلى  قبل  من  ون�سرها  �لوطني 
�خلدمات  تقدمي  قطاع  فـي  و�إنفاذها  �لأخلقية  �ملعايري  على 

�ل�سحية، و�لتي ميثلها  عادًة  وزير �ل�سحة فـي كل بلد.

وفقًا  تعديلها  ميكن  توجيهية  وثيقة  �لوثيقة  هذه  وت�سّكل 
على  وحتتوي  بلدكم.  فـي  بها  �ملعمول  و�للو�ئح  لل�سيا�سات 
لنظام  ومنوذجًا  منوذجية،  �سيا�سة  تت�سمن:  �أق�سام  ثلثة 
�إبلغ، ومنوذجًا ل�ستمارة تقدمي �ل�سكاوى ل�ستخد�مه من قبل 
�ملتعاي�سني مع فريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�سري للإبلغ عن حالت 

�لو�سم و�لتمييز �لتي قد يو�جهونها. 



�أ�سا�سية  ومعلومات  �ملنطقي  �لأ�سا�ص  يعر�ص  الأول  الق�شم 
فريو�ص  مع  �ملتعاي�سني  �لأ�سخا�ص  �سد  و�لتمييز  �لو�سم  حول 
تتم  �لتي  �لأ�سكال  على  �لرتكيز  مع  �لب�سري  �ملناعة  نق�ص 
�لإطار  يوفر  كما  �ل�سحية،  �لرعاية  مر�فق  فـي  مو�جهتها 
حقوق  يو�سحان  �للذين  �لطبية  �لأخلق  و�إطار  �لقانوين 
وفقًا  �لب�سري/�لإيدز  �ملناعة  نق�ص  بفريو�ص  �ملت�سلة  �لإن�سان 
للمعاهد�ت �لدولية. وبعد ذلك، يقّدم بيان �ل�سيا�سة ومكوناتها 

مبا فـي ذلك �لأهد�ف وعلى من �سوف تطبق هذه �ل�سيا�سة.

ويحق للجنة �لوطنية �إ�سافة �أو تغيري ما تر�ه �سروريًا ومنا�سبًا 
ح�سب �ل�سياق �لوطني.

�سي�سّكل  �لإبلغ  لإجر�ء�ت  منوذجًا  يعر�ص  الثاين  الق�شم 
�لأد�ة �لتي ميكن للأ�سخا�ص �مل�سابني بفريو�ص نق�ص �ملناعة 
�لب�سري ��ستخد�مها للإبلغ عن حالت �لو�سم و�لتمييز �لتي 
يو�جهونها فـي مر�فق �لرعاية �ل�سحية. وقد يختلف تنفيذ نظام 
�لإبلغ كما قد تتفاوت �ل�سلطات �ملعنية بعملية �لتبليغ ح�سب كل 

بلد. وميكن للجنة �لوطنية �إ�سافة �أو تغيري ما تر�ه �سروريًا مبا 
يتنا�سب و�ل�سياق �لوطني. ف�سًل عن ذلك، يتعني على �للجنة 
و�أرقام  و�لعناوين  �للوج�ستية )�لأ�سماء  �ملعلومات  �لتفاق على 
�لهاتف وما �إىل ذلك( و�إدر�جها ح�سب �لنظم �لقائمة ل�سمان 

�مل�ساءلة فـي قطاع تقدمي �خلدمات �لطبية فـي �لبلد. 

��ستمارة  من  منوذج  به  ملحق  عن  عبارة  الثالث  الق�شم 
طرف  )�أو  �ل�سكوى  مقّدم  قبل  من  ��ستخد�مها  يجب  �إبلغ 
ثالث( للإبلغ عن حالت �لو�سم و�لتمييز فـي مر�فق �لرعاية 

�ل�سحية. 

وميكن للجنة �لوطنية �إ�سافة �أو تغيري ما تر�ه �سروريًا ومنا�سبًا 
�للجنة  على  يتعني  ذلك،  عن  ف�سًل  �لوطني.  �ل�سياق  ح�سب 
�لتفاق على �لبنود �لتي قد تعتربها �سرورية لإجر�ء�ت �لإبلغ 
عن �حلالت �مل�سار �إليها فـي �لق�سم 2 و�إدر�جها فـي �ل�ستمارة؛ 
مثًل ق�سم لل�ستخد�م �لإد�ري لإدخال �لرقم �ملرجعي و�ملعلومات 

ب�ساأن �لتقدمي )�إىل من �أو كيف(، وما �إىل ذلك.
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