مســاواة فــي الحقــوق ،مســاواة فــي المعاملــة،
للقضــاء علــى اإليــدز :تعزيــز وتوســيع الخدمــات
القـانــونيـ ــة والحق ــوق المتص ــلة بفي ــروس نق ـ ــص
المناعة البشري

مســاهمة برنامــج قانــون الصحــة وفيــروس
نقــص المناعــة البشــري للمنظمــة الدوليــة
لقانــون التنميــة ( )2017 – 2009فــي إنهــاء
اإليــدز فــي أمريــكا الالتينيــة والشــرق
األوسط/شمال أفريقيا

مساواة في الحقوق ،مساواة في المعاملة ،للقضاء على اإليدز

«ال تحتاج كل الحاالت أن تلجأ إلى المحكمة حتى تكون مؤثرة.
إن وجود الخدمات القانونية ،باإلضافة إلى القدرة على التوسط
فــي بعــض الحــاالت بعيــدا عــن المحكمــة ،هــي آليــة تعويــض
مهمة .وجود مثل هذه الخدمات ،مع تزايد الدعاية عن القضايا
والخدمــات القانونيــة يشــكالن فــي النهايــة رادعــا للتمييــز بســبب
فيــروس نقــص المناعــة البشــري وانتهــاكات حقــوق اإلنســان».
لورا هرناندز – محامية ومنسقة ليترا إس للخدمات القانونية عبر اإلنترنت -
المكسيك.

«عند الدعوة إلى إنهاء الوصم االجتماعي والتمييز ،علينا تقبل
اآلخــر بغــض النظــر عــن أي شــيء بغــض النظــر عــن تديــن هــذا
الشــخص مــن عدمــه وبغــض النظــر عن نمــط حياته وبغض النظر
عــن معتقداتــه .تقبــل بعضنــا البعــض هــو أهــم شــئ ،ال الوصــم
والتمييز».
محمد الناصر – محامي ومؤسس مبادرة القانون واإليدز – األردن
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المحتويات:
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 .1تمكين المجتمعات وبناء التثقيف القانوني

١٠

اإلكوادور

١٠

المغرب
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 .2تمكين الوصول إلى المساعدة القانونية والمطالبة بالتعويض عند حدوث التمييز
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السلفادور
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 .5بناء قدرات الشركاء في كل من علم وقانون فيروس نقص المناعة البشري
األردن
 .6دعم الحوار والتشبيك داخل المناطق المختلفة وفيما بينها
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أمريكا الالتينية والكاريبي

١٩

الشرق األوسط/شمال أفريقيا
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نماذج للخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري

٢٠

جدول  :1منظمات المجتمع المدني التي يدعمها برنامج المنظمة الدولية لقانون
التنمية والطرق المختلفة لتقديم الخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص
المناعة البشري.
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المختصرات
AIDS

متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز)

		ATL

الجمعية التونسية لمقاومة األمراض المنقولة جنسيا والسيدا

CSO

منظمة مجتمع مدني

CEPVVS

اإلئتالف اإلكوادوري لألفراد المتعايشين مع فيروس
نقص المناعة البشري/اإليدز

CLADEM

لجنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة

		HIV

فيروس نقص المناعة البشري

		IDLO

المنظمة الدولية لقانون التنمية

		LAC

أمريكا الالتينية والكاريبي

LEAHN

شبكة إنفاذ القانون وفيروس نقص المناعة البشري

MENA

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

MENAHRA

شبكة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات

MENAL

شبكة الشرق االوسط وشمال افريقيا لإليدز والقانون

OPALS

المنظمة األفريقية لمكافحة السيدا

RANAA

الشبكة اإلقليمية العربية لمكافحة اإليدز

REDLACSEL

شبكة أمريكا الالتينية والكاريبي لحقوق اإلنسان
والخدمات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري

		SDG

هدف التنمية المستدامة

		UN

األمم المتحدة

UNAIDS

برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز

UNDP

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNODC

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

الرسائــــل الرئيسيـــــة:

“أحــد الحلــول الرئيســية لتحســين
االســتجابة لفيــروس نقــص
المناعــة البشــري ،ســواء علــى
المســتوى المحلــي أو علــى مســتوى
اإلقليمــي أوعلــى المســتوى الدولــي ،هــو
التعامــل مــع األمــور المتصلــة فيــروس نقــص
المناعــة البشــري مــن منظــور الحقــوق”.

دكتــور يوســف عــوض  -محامــي ورئيــس
مؤسســة الشــهاب.

.1

يقــدم القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان رؤيــة موحــدة.
يســاعد النهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان علــى التصــدي
للوصــم والتمييــز المتصــل باإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة
البشــري أو الميــل الجنســي أو الســلوكيات أو الهويــة الجنســية.

محوريــا فــي إعمــال الحــق فــي الصحــة
دورا
ً
 .2يلعــب القانــون ً
بمــا فــي ذلــك ســياق فيــروس نقــص المناعــة البشــري.
وجــود بيئــة قانونيــة مواتيــة ضــروري لتحقيــق كل مــن خطــة
عــام  2030وأهــداف التنميــة المســتدامة بمــا فــي ذلــك الهــدف .3
 .3تمكيــن األفــراد والمجتمعــات مــن معرفــة حقوقهــم ومحــو
أميتهــم القانونيــة باإلضافــة إلــى توفيــر خدمــات قانونيــة
جيــدة ،هــي العناصــر األساســية إليجــاد بيئــة قانونيــة مواتية.
يجــب أن تكــون هــذه العناصــر جــزء مــن مجموعــة الخدمــات
األساســية إلــى جانــب التوعيــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري
والفحص والعالج وخدمات الدعم.
 .4األطــر القانونيــة اإليجابيــة يمكنهــا أيضــا أن تتصــدي للوصــم
باإلضافــة إلــى بنــاء التقبــل واالحتــرام .مــن الممكــن إحــداث
تغيــرات فــي المواقــف والقيــم الشــخصية عــن طريــق التقاضــي
االســتراتيجي والتغطيــة اإلعالميــة والنقــاش االجتماعــي .وفــي
المقابــل ،هنــاك حاجــة إلــى الدعــوة لوضــع أطــر قانونيــة
إيجابية.
 .5الســياق مهــم – حيــث أن كل دولــة لديهــا وبــاء وبيئــة قانونيــة
مختلفــة .ومــع ذلــك مــن الممكــن تعلُ ــم الكثيــر عــن طريــق تبــادل
المعلومــات والممارســات الجيــدة بيــن الــدول المتشــابهة فــي
وأيضــا بيــن المناطــق وبعضهــا.
ً
الثقافــة والنظــام القانونــي
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عن هذا التقرير:

خلفية:

هــذا التقريــر موجــه إلــى المستشــارين
الحكومييــن فــي قطاعــي الصحــة والعــدالـــــة،
وصانعـــــي السيــاســــات وممثــلــــي منظمـــــات
المجتــمـــــع المـــدنــــي ومـــديــــري البــــرامــج فــي
المنظمــات الدوليــــة باإلضافــة إلــى الجهــات
المانحــة التــي ترغــب فــي معرفــة الطــرق
الناجحــة فــي إيجــاد بيئــات قانونيــة إيجابيــة
للتصــدي للفيــروس علــى المســتوى الوطنــي.

مصر

َد ّعــم برنامــج فيــروس نقــص المناعــة البشــري
وقانــون الصحــة للمنظمــة الدوليــة لقانــون
التنميــة الخدمــات القانونيــة والحقــوق
المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري
باإلضافــة إلــى توســيع نطــاق هــذه الخدمــات
والحقــوق فــي  11دولــة فــي أمريــكا الالتينيــة
والشــرق األوسط/شــمال أفريقيــا فــي الفتــرة
مــن  2009إلــى  .2017يشــرح هــذا التقريــر
ســتة مناهــج لدعــم هــذه الخدمــات القانونيــة
مــع إعطــاء أمثلــة مــن دول مختلفــة توضــح
كيفيــة عمــل هــذه المناهــج فــي الواقــع.

تونس

الجزائر

تنــوع الســياقات القانونيــة ودرجــة تعقيــد
القضايــا تعنــي أن كل دولــة اســتخدمت مناهــج
متعــددة ولكــن ُســلط الضــوء علــى جانــب واحــد
فقــط هنــا .يضــم الجــدول رقــم ( )1قائمــة
بأســماء المنظمــات التــي يدعمهــا البرنامــج
ويوضــح الطــرق المختلفــة التــي اتبعتهــا هــذه
المنظمــات فــي تقديــم خدمــات قانونيــة
متصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري.

المغرب

لبنان

المكسيك

االردن

جواتيماال

اإلكوادور

بيرو

السلفادور

الشــكل ( :)١الــدول المشــاركة فــي برنامــج
فيــروس نقــص المناعــة البشــري وقانــون الصحة
للمنظمة الدولية لقانون التنمية
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اعتــرف المجتمــع الدولــي
بالــدور المحــوري للقانــون فــي
تمكيــن االســتجابة لفيــروس
نقــص المناعــة البشــري علــى المســتوى
الوطنــي .قــررت جميــع الــدول األعضــاء فــي
األمــم المتحــدة فــي ´إعــان االلتــزام بشــأن
فيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز´ عــام
 2001معالجــة العوامــل القانونيــة التــي تعــوق
التوعيــة والتثقيــف بفيــروس نقــص المناعــة
أيضــا إلــى الوقايــة والرعايــة
البشــري باالضافــة ً
والعــاج والدعــم .1فــي عــام  2016جــددت الــدول
األعضــاء التزامهــا بتعزيــز القانــون والسياســات
والممارســات مــن أجــل تســهيل الوصــول إلــى
الخدمــات وإنهــاء الوصــم والتمييــز المتصــل
بفيــروس نقــص المناعــة البشــري .٢وجــود
هــذه البيئــات القانونيــة الداعمــة ضــروري مــن
أجــل إعمــال حــق اإلنســان فــي الصحــة للجميــع.
معــا ،يمكننــا إنهــاء اإليــدز بحلــول عــام
بالعمــل ً
 .2030تشــجيع كل شــخص معــرض لخطــر
اإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري علــى
إجــراء التحليــل هــو مكــون رئيســي مــن مكونــات
االســتجابة العالميــة ومــن ثــم توفيــر مضــادات
الفيروســات القهقريــة لألشــخاص الذيــن تثبــت
إصابتهــم بالمــرض إلــى جانــب توفيــر الرعايــة
والدعــم لهــم .هــذا مــن شــأنه أن يطيــل أعمارهم
وأيضــا يقلــل مــن خطــر إنتقــال العــدوى إلــى
ً
٤
مــا يقــارب الصفــر  .إال أن فــي كثيــر مــن الــدول
يتعــرض األفــراد المتايعشــين مــع فيــروس
نقــص المناعــة البشــري والفئــات المفتاحيــة
إلــى التهميــش بســبب القوانيــن الجنائيــة أو
المعاييــر االجتماعيــة باإلضافــة إلــى المعتقــدات
والممارســات الشــخصية التــي تــؤدي إلــى تفاقــم
اإلقصــاء االجتماعــي ،لــذا فــإن اســتمرار الوصــم
والتمييــز يعــوق الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة
األساســية .وبالتالــي البــد مــن اســتثمار المــوارد
البشــرية والماليــة فــي التصــدي للوصــم والتمييــز
مــن أجــل القضــاء علــى اإليــدز بحلــول عــام .2030

لمــاذا نركــز علــى الفئــات المفتاحيــة ؟
فــي عــام  2015كانــت نســبة الفئــات
المفتاحيــة بمــا فيهــم العاملــون
والعامــات فــي مجــال الجنــس التجــاري
ومســتخدمي المخدرات عن طريق الحقن
والمتحولــون جنســيا والســجناء والرجــال
المثليــون والرجــال الذيــن يمارســون
الجنــس مــع الرجــال وشــركائهم الجنســيون
تمثــل  %45مــن مجمــوع اإلصابــات
الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري.5
تمكيــن األفــراد والمجتمعــات
مــن معرفــة حقوقهــم ومحــو
أميتهــم القانونيــة وتســهيل الوصــول إلــى
دعــم قانونــي جيــد هــي مكونــات البيئــة
القانونيــة الداعمــة .قدمــت األمــم المتحــدة
توجيهــات محــددة عــن دور القانــون فــي
مواجهــة فيــروس نقــص المناعــة البشــري ،بمــا
فــي ذلــك في تطبيق المعاهدات واالتفاقيات
الخاصــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري
واإليــدز ،6باإلضافــة إلــى توجيهــات محــددة إلــى
المشــرعين ٧واألطــر القانونيــة الوطنيــة .٨هــذه
ُ
التوجيهــات تؤكــد علــى أن الخدمــات القانونيــة
المتاحــة والميســرة والمقبولــة ذات الجــودة
لهــا دور محــوري فــي مواجهــة الوصــم والتمييــز
المرتبطيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــري.
المحامــون والمســاعدون القانونيــون
يقدمــون المســاعدات بطــرق عديــدة
عــادة مــا يشــعر النــاس بالخــوف ،بســبب
وأيضا بسبب إصابتهم
وضعهم االجتماعي ً
بالفيــروس ،عنــد طلبهم للمســاعدة من أي
جهــة حكوميــة حتــى لــو كانــوا علــى درايــة
بالخدمات الصحية التي يحتاجونها أو ًأيا من
اســتحقاقاتهم األخرى .ســاعدت مؤسســة
الشــهاب فــي مصــر بعــض الســيدات
العامــات فــي مجــال الجنــس التجــاري
علــى اســتخراج بــدل فاقــد لبطاقاتهــن
الشــخصية والتــي يحتجنهــا للحصــول علــى
الخدمــات الحكوميــة وســاعدهم ذلــك فــي
تــرك العمــل فــي مجــال الجنــس التجــاري
حــال أردن ذلــك كمــا ســاعد علــى تقليــل
خطــر إصابتهــن بالفيــروس هــن وشــركائهن.

مــن أجــل التصــدي الفعــال
للمــرض ،يجــب التعــرف علــى
محليــا والقوانيــن المطبقــة
طبيعــة الوبــاء
ً
وكيفيــة تعامــل األفــراد المتعايشــين
مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري
والفئــات الرئيســية األخــرى مــع القانــون.
كل دولــة تختلــف فــي طبيعــة الوبــاء وبالمثــل
تختلــف الســياقات القانونيــة .مــن الضــروري
معرفــة كيفيــة معالجــة “القوانيــن المدونــة
فــي الكتــب” و “القوانيــن المطبقــة فــي
الشــارع” لفيــروس نقــص المناعــة البشــري
والســلوك الجنســي واســتخدام المخــدرات .
يمــارس
تفهــم االختالفــات الســياقية وكيــف
َ
ُ
القانــون فــي الحيــاة اليوميــة ،بمــا فــي ذلــك
كيفيــة تطبيــق الشــرطة والجهــات القضائيــة
الفاعلــة األخــرى للقانــون ،هــو أمــر ضــروري
للتخطيــط الســتجابات وطنيــة فعالــة .التعلــم
مــن اآلخريــن ومعرفــة الطــرق الفعالــة
والطــرق األخــرى التــي لــم تثبــت فعاليتهــا
فــي مختلــف الســياقات مــن شــأنه أن يقــدم
إلهــام وأفــكار جديــدة للتأكــد مــن أن البيئــة
القانونيــة تســاعد علــى االســتجابة للفيــروس
علــى المســتوى الوطنــي بــدال مــن أن تعيقهــا.

“ال تــزال هنــاك حاجــة متزايــدة
لتســهيل الوصــول إلــى المســاعدة
القانونيــة والمعلومــات مــع ازديــاد
أعــداد األفــراد الذيــن يســعون إلــى الحصــول
علــى الرعايــة والوقايــة مــن فيــروس نقــص
المناعــة البشــري ،إضافـ ٍـة إلــى ذلــك ،يســتغرق
طويــا ومــوارد
ً
التقاضــي االســتراتيجي وقتً ــا
كثيرة لكي يحقق النجاح...من الممكن تحسين
حيــاة األفــراد المتاعيشــين مــع فيــروس نقــص
المناعــة البشــري ومنــع انتشــار المزيــد مــن
اإلصابــات عــن طريــق الفــرص العديــدة المتاحــة
حاليــا فقــط إذا ُأتيــح الحصــول علــى رعايــة
مســتمرة وعادلــة وذات جــودة عاليــة .اســتمرار
توفيــر حمايــة ورقابــة قانونيــة قويــة هــو أمــر
ضــروري لضمــان الوصــول إلــى هــذه األهــداف”.
ديفيــد بــار – خبيــر استشــاري مســتقل – .2015
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مساواة في الحقوق ،مساواة في المعاملة ،للقضاء على اإليدز

IDLO

الطرق الناجحة:

الهــدف  :5المســاواة بيــن الجنســين

الدوليــة
المنظمــة
تدعــم
لقانــون التنميــة الحــوار بيــن
الحكومــات مــن جانــب واألفــراد
المتعايشــين مــع فيــروس نقــص
المناعــة البشــري والفئــات الرئيســية األخــرى
مــن الجانــب اآلخــر حــول إصــاح القوانيــن
والسياســات والممارســات التمييزيــة .عقــدت
المنظمــة مشــاورات محليــة وإقليميــة لتوعيــة
وتثقيــف مســئولي إنفــاذ القانــون والبرلمانييــن
والســلطة القضائيــة .وعقــب هــذه الحــوارات
فــي مصــر أشــار اإلطــار االســتراتيجي لفيــروس
نقــص المناعــة البشــري/اإليدز ،2016 – 2012

تعزيز وتوسعة الخدمات
القانونية و الحقوق
المتعلقة بفيروس نقص
المناعة

٣

وفــرت المنظمــة الدوليــة
لقانــون التنميــة الخدمــات
القانونيــة للنســاء العامــات
فــي مجــال الجنــس التجــاري
والالئــي يســتخدمن المخــدرات عــن طريــق
وأيضــا للنســاء المتعايشــات مــع
ً
الحقــن
فيــروس نقــص المناعــة البشــري .التقاضــي
االســتراتيجي الذي تدعمه المنظمة الدولية
لقانــون التنميــة كان مــن نتائجــه صــدور أحــكام
قضائيــة بمنــع التعقيــم الجبــري للنســاء فــي
الســلفادور وتعزيــز حقوق النســاء المتحوالت
جنســيا فــي الســجن فــي جواتيمــاال.
ً

الهــــــدف  :16الســــــــام والعـــــدل
والمؤسســات القويــة

تدعــم المنظمــة الدوليــة
لقانــون التنميــة الحــوارات
حــول
المعنيــن
لمختلــق
فيــروس نقــص المناعــة البشــري
والحقــوق والقوانيــن علــى المســتويات
المحليــة واإلقليميــة واألقاليميــة .ودعمــت
أيضــا ،فــي كل مــن أمريــكا الالتينيــة
المنظمــة ً
والشــرق األوسط/شــمال أفريقيــا التشــبيك
بيــن المجتمــع المدنــي علــى المســتوى
اإلقليمــي مــن أجــل تبــادل المعلومــات
وتعبئــة المــوارد والدفــاع فــي مجالــي
الخدمــات القانونيــة المســتدامة والحقــوق.
تعمــل المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة
عــن كثــب مــع برنامــج األمــم المتحــدة
المشــترك لمكافحــة اإليــدز وبرنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمائــي ومكتــب األمــم المتحــدة
المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ومنظمــات
أخــرى تابعــة لألمــم المتحــدة علــى الصعيــد
العالمــي واإلقليمــي والمحلــي .وقعــت
المنظمــة فــي عــام  2014اتفاقيــة تعــاون
مــع برنامــج األمــم المتحــدة المشــترك
لمكافحــة اإليــدز للتصــدي المشــترك للتمييــز
المتصــل بفيــروس نقــص المناعــة البشــري.

دعم الحوار والتشبيك
داخل المناطق
المختلفة وفيما بينها.

توفير مصادر التقاضي
االستراتيجي.

بناء قدرات الشركاء في كل
من علم وقانون فيروس نقص
المناعة البشري.

٤
الدعوة إلى دعم بيئة القانون
والسياسات.

ملحوظــة :البيانــات الوبائيــة المذكــورة
فــي دراســات الحالــة التاليــة مختــارة
القطريــة الخاصــة
فــي أغلبهــا مــن التقاريــر ُ

.9

ببرنامــج األمــم المتحــدة لعــام 2016
بالرغــم مــن ذلــك نحــن نــدرك أن فــي حــاالت
كثيــرة قــد ال تعكــس األرقــام بدقــة الوضع على
المســتوى المحلــي باألخــص الفئــات المفتاحية.
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تمكين الوصول إلى
المساعدة القانونية
والمطالبة بالتعويض عند
حدوث التمييز.

٢

الهــدف الثالــث مــن أهـــــــداف
التنــــمـيـــــــة المســتدامة هــو
إنهــاء اإليــدز كتهديــد للصحــة
العامــة بحلــول عــام .2030
تعمــل المنظمــة الدولية لقانــون التنمية على
مســتوى العالــم وفــي الدول المســتفيدة من
برنامجهــا علــى تعزيــز البيئــة القانونيــة الداعمــة
وهــو أمــر ضــروري لتحقيــق هــذا الهــدف.

الهدف  :17عقد الشراكـات لتحقيق
األهداف

١

٥

الهــدف  :3الصحــة الجيــدة والرفاهيــة

فيــروس نقــص المناعــة البشــري
هــو ســبب ونتيجــة للفقــر وعــدم
المســاواة .دعــت المنظمــات
الوطنيــة الشــريكة للمنظمــة
الدوليــة لقانــون التنميــة إلــى إصــاح القوانيــن
والسياســات والممارســات التميزيــة .نجحــت
دعــوة مؤسســة فرنانــدو إتوربيــدي ،فــي
جواتيمــاال ،فــي إنهــاء اتخــاذ الشــرطة لحيــازة
الواقــي الذكــري دليــل علــى العمــل فــي
مجــال الجنــس .فــي مصــر كان مــن نتائــج
التقاضــي االســتراتيجي لمواجهــة التمييــز
المتصــل بفيــروس نقــص المناعــة البشــري
صــدور حكــم رائــد مــن المحكمــة بشــأن
حقــوق األفــراد المتعايشــين مــع الفيــروس.

تمكين المجتمعات
ومحو األمية القانونية.

٦

يســاهم برنامــج فيــروس نقــص
المناعــة البشــري وقانــون الصحــة
للمنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة
مباشــرة فــي خطــة عــام  2030للتنمية
المســتدامة وأهدافهــا التاليــة:

الهدف  :10الحد مـــن أوجه عدم المساواة

الخــاص بــوزارة الصحــة والســكان ،إلــى البيئــة
الداعمــة والحــد مــن الوصــم والقضــاء
علــى التمييــز ضــد األفــراد المتعايشــين
مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري.

اتبعت المنظمة الدولية لقانون التنمية المناهج الست التالية لتعزيز الخدمات القانونية والحقوق المتصلة
بفيروس نقص المناعة البشري وتوسيع نطاقها في الدول المستفيدة من برنامج المنظمة الخاص بقانون
فيروس نقص المناعة البشري والصحة

قــد يكــون هنــاك تبايــن جغرافــي داخــل الــدول
(علــى ســبيل المثــال بيــن المــدن والمناطــق
الريفيــة) باإلضافــة إلــى وجــود صعوبــات
فــي تعريــف وتحديــد ودراســة هــذه الفئــات
ويتضــح هــذا باألخــص عندمــا يكــون الســلوك
جــرم .األهــم مــن ذلــك أن البيانــات تشــير
ُم َ
باســتمرار إلــى أن معــدالت انتشــار فيــروس

الشكل ( :)2المناهج المتبعة لتعزيز
الخدمات القانونية والحقوق المتصلة
بفيروس نقص المناعة البشري وتوسيع
نطاقها.
نقــص المناعــة البشــري أكثــر ارتفاعــا بيــن
الفئــات المفتاحيــة والفئــات األخــرى األكثــر
عرضــة لإلصابــة بالفيــروس .مــن المهــم
أيضــا اإلشــارة إلــى الفــروق بيــن األنــواع
االجتماعيــة المختلفــة .ولضيــق المســاخة لــن
يتســنى التطــرق إلــى ذلــك فــي هــذا التقريــر.
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IDLO

 -1تمكين المجتمعات ومحو األمية القانونية:
مــن أجــل إحقــاق الحــق يجــب علــى النــاس معرفــة هــذه
الحقــوق وإدراك اإلنتهــاكات فــي حالــة حدوثهــا وامتــاك
الثقــة والدعــم الكافيــان للســعي إلــى الحصــول علــى تعويــض
قانونــي .عــززت المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة محــو
األميــة القانونيــة باتباعهــا مناهــج متعــددة مثــل إنشــاء

خطــوط الهاتــف الســاخنة وشــبكة اإلنترنــت ووســائل
التواصــل االجتماعــي والتــي اســتخدمتها المنظمــة
لمشــاركة معلومــات عــن الحقــوق وللتواصــل مــع وســائل
اإلعــام المحليــة والعامليــن فــي المهــن القانونيــة لتعزيــز
كفاءتهــم فــي التعامــل مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري.

اإلكوادور

المغرب
اإلطار القانوني

معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري
الفئة العمرية من  49 – 15عام%0,1 :
الفئات الرئيسية

اإلطار القانوني

معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري

الفئات الرئيسية

الرجال الممارسون لعالقات جنسية مثلية%13 :

مستخدمو المخدرات عن طريق الحقن :ال يوجد بيانات

جنسيا%32 :
األفراد المتحولون
ً

جنسيا :ال توجد بيانات
األفراد المتحولون
ً

يجـــرم القانــون المثــليـة
الجنسيــة للـذكور:
يوفر القانون حماية من
التمييز المتصل بفروس
نقص المناعة البشري:

ال

نعم

دراسة حالة
فيــــروس نقــــص المنـــــاعة البشـــــري
وحماية حقوق اإلنسان
الوصــم االجتماعــي تجــاه المثليــة الجنســية
والعمل في مجال الجنس يعوق الوصول إلى
الخدمــات الصحيــة وااللتــزام بعــاج فيــروس
نقــص المناعــة البشــري .تتضمــن التخوفــات
التمييــز وانتهــاك الســرية فــي أماكــن العمــل
والمرافــق الصحيــة باإلضافــة إلــى التمييــز
فــي الحصــول علــى اســتحقاقات الضمــان
االجتماعــيً .ردا علــى ذلــك أدرك اإلئتــاف
اإلكــوادوري لألفــراد المتعايشــين مــع
فيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز –
إحــدى منظمــات المجتمــع المدنــي – الحاجــة
إلــى وجــود آليــة وطنيــة لحمايــة حقــوق
اإلنســان المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة
البشــري .نســق اإلئتــاف بيــن المؤسســات

مستخدمو المخدرات عن طريق الحقن%٧,٩ :

يوفر القانون حماية من

العاملــون فــي مجــال الجنس%١,٣ :

الفئة العمرية من  49 – 15عام%0.3 :

العاملون في مجال الجنس%0.5 :

الرجال الممارسون لعالقات جنسية مثلية%5.7 :

يجـــرم القانــون المثــليـة
الجنسيــة للـذكور:

العامــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ومنظمــات
المجتمــع المحلــي (مثــل فئــات المتحولون جنسـ ًـيا
مــن الســكان المحلييــن والعاملــون فــي مجــال
الجنــس) واألوســاط األكاديميــة مــن أجــل محــو
األميــة القانونيــة المتصلة بيفــروس نقص المناعة
البشــري ،وبيــن شــبكة مــن المدافعيــن عــن حقوق
اإلنســان لتقديــم النصائــح والخدمــات الالزمــة.
قدمــت المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة
الدعــم الفنــي والمالــي لإلئتــاف اإلكــوادوري
لألفــراد المتعايشــين مــع فيــروس نقــص
المناعــة البشــري/اإليدز مــن أجــل تطويــر نظــام
حمايــة حقــوق اإلنســان .يضــم هــذا النظــام
محاميــن مــن المؤسســات العامــة ،مثــل وزارات
العمــل والصحــة والعــدل وحقــوق اإلنســان
واإلدمــاج االقتصــادي واالجتماعــي ،باإلضافــة
إلــى مكتــب أميــن المظالــم والمحامــي العــام
وبلديــات كل مــن مدينــة كيتــو وســوكري.

“تمكيــن المجتمعــات يتــم عــن طريق
تقديــم المعلومــات القانونيــة
والتدريــب فــي مجــال حقــوق اإلنســان
وفيــروس نقــص المناعــة البشــري .نحــن
نوصــي أن تعمــل المنظمــات بالتنســيق مــع
مؤسســات الدولــة والقيــام بعمليــة تدريــب
مســتمر فــي مجــال حقــوق اإلنســان وفيــروس
نقــص المناعــة البشــري وأن يضــم هــذا
التدريــب كل الجهــات الرئيســية الفاعلــة فــي
مواجهــة الفيــروس علــى المســتوى الوطنــي”.

فاوســتو فارجــاس  -الســكيرتير العــام -
اإلئتــاف اإلكــوادوري لألفــراد المتعايشــين
مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز.

التمييز المتصل بفروس
نقص المناعة البشري:

نعم

ال

دراسة حالة
الخــــط الساخـــن األول مــن نــوعـــه
على المستوى الوطنــي والخـــاص
بفيـروس نقــص المنـــاعة البشـــري
والقانون
الوصــم هــو التحــدي األكبــر لألفــراد
المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة
البشــري وللفئــات الرئيســية األخــرى
فــي المغــرب .العــاج متــاح بســهولة
ولكــن الوصــم االجتماعــي يشــكل
تحــدي فــي الوصــول إلــى الخدمــات
الصحيــة وغيرهــا مــن الخدمــات .يتخــوف
النــاس مــن رفــع شــكاوى التمييــز إلــى
المحكمــة بســبب الوصــم االجتماعــي.
األفريقيــة
المنظمــة
أنشــأت
خطــا
ً
لمكافحــة الســيدا (اإليــدز)
ســاخنً ا ووفــرت متطوعيــن فــي فروعهــا
فــي  18مدينــة فــي جميــع أنحــاء دولــة
المغــرب مــع توفيــر محامــي ُمـ َـد َرب

فــي مجــال فيــروس نقــص المناعــة البشــري
أيضــا
فــي كل فــرع .أقامــت المنظمــة ً
دورات توعيــة للقضــاة والمحاميــن وضبــاط
الشــرطة باإلضافــة إلــى األفــراد المتعايشــين
مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري.
ســاعدت المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة
المنظمــة األفريقيــة فــي توثيــق قضايــا حقــوق
اإلنســان المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة
البشــري فــي المغــرب .شــملت هــذه القضايــا
حــاالت رفــض تقديــم العــاج الطبــي بســبب
اإلصابــة بالفيــروس أو التوجــه الجنســي.
أيضــا المنظمــة األفريقيــة لمكافحــة
وضعــت ً
الســيدا (اإليــدز) ،بمســاعدة المنظمــة الدوليــة
لقانــون التنميــة ،برنامــج للتوعيــة بفيــروس
نقــص المناعــة البشــري والحقــوق وقدمــت
خدمــات قانونيــة باإلضافــة إلــى تدريــب
محاميــن وأطبــاء علــى حقــوق اإلنســان
المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري.

“ال يشــكل العــاج
(الدواء) المشــكلة األكبر
لألفــراد المتعايشــين
مــع فيــروس نقــص
المناعــة البشــري فــي
المغــرب ألن وزراة الصحــة توفــر العــاج.
المشــكلة األكبــر هــو الوصــم حيــث يرفــض
بعــض األطبــاء تقديــم خدمــات طبيــة معينــة
عنــد معرفتهــم ان المريــض مصــاب بفيــروس
أيضــا
نقــص المناعــة البشــري .مــن الممكــن ً
رفــض تقديــم خدمــات طبيــة للمثلييــن جنسـ ًـيا.
حاولنــا عقــد لقــاءات تجمــع بيــن المحاميــن
واألطبــاء لكــي يتفهــم المحامــون طبيعــة
المواقــف الصعبــة التــي يتعــرض لهــا األفــراد
وأيضــا لنشــرح لهــم
ً
المتعايشــون مــع الفيــروس
أســاليب انتقــال العــدوى .أمــا فيمــا يخــص
األطبــاء فيجــب عليهــم أن يتفهمــوا حقــوق
األفــراد المتعايشــين مــع فيــروس نقــص
المناعــة البشــري حيــث أنهــم مواطنــون فــي
المقــام األول قبــل أن يكونــوا مرضــى”.

الدكتــور عــزوز التوســي – طبيــب نفســي –
المنظمــة األفريقيــة لمكافحــة الســيدا (اإليــدز)

“كنــا أول منظمــة مجتمــع مدنــي تقــدم هــذا المنهــج الحقوقــي.
عقدنــا ورش عمــل جمعــت المحاميــن واألطبــاء فــي نفــس
أيضــا علــى توعيــة األفــراد المتعايشــين مــع فيــروس
الجلســات .عملنــا ً
نقــص المناعــة البشــري بحقوقهــم حتــى يتمكنــوا مــن الدفــاع عــن أنفســهم
متــى انتُ هكــت هــذه الحقــوق”.

الدكتــور عــزوز التوســي – طبيــب نفســي – المنظمــة األفريقيــة لمكافحــة
الســيدا (اإليــدز)
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 -2تمكين الوصول إلى المساعدة القانونية والمطالبة بالتعويض عند حدوث التمييز:
كثيــر مــن األفــراد المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة
البشــري وغيرهــم مــن الفئــات الرئيســية األخــرى مهمشــون.
ســلوكهم الجنســي وتعاطيهــم المخــدرات مــن الممكــن أن يكــون
مخالــف للقانــون الجنائــي .إضافــة إلــى ذلــك ،دائمــا ال يكونــوا
علــى درايــة أو لديهــم شــكوك حــول إجــراءات القانــون والعدالــة
الجنائيــة ويتحتاجــون إلــى المســاعدة ليتمكنــوا مــن الدفــاع عــن
حقوقهــم .ومــع ذلــك حتــى فــي بيئــة قانونيــة عدائيــة يســتطيع
المحامــون أن يضمنــوا توفيــر إجــراءات وفــق األصــول القانونيــة
والحصــول علــى نتائــج أفضــل لعمالئهــم ممــا لــو تعاملــوا

بأنفســهم مــع الموظفيــن ومــاك العقارات والســلطات الصحية.
تعــزز المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة الوصــول إلــى
المســاعدة القانونيــة مــن خــال دعــم منصــات المعلومــات
وســاعدت
القانونيــة والمــوارد علــى شــبكة اإلنترنــت.
أيضــا بعــض المجتمعــات فــي توثيــق انتهــاكات
المنظمــة ً
حقــوق اإلنســان واإلبــاغ عنهــا كمــا ســهلت اســتخدام
وســائل التواصــل االجتماعــي لنشــر حــاالت التحــرش والتمييــز
باإلضافــة إلــى تيســير تدريــب المحاميــن علــى تقديــم خدمــات
 -ذات جــودة  -متصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري.

المكسيك
معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري
الفئة العمرية من  49 – 15عام%0,٣ :
الفئات الرئيسية

الرجال الممارسون لعالقات جنسية مثلية%١٧,٣ :

مستخدمو المخدرات عن طريق الحقن%٢,٥ :

تونس

العاملون في مجال الجنس%٧ :
جنسيا%١٧,٤ :
األفراد المتحولون
ً
اإلطار القانوني

معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري

الفئات الرئيسية

الرجال الممارسون لعالقات جنسية مثلية%٩,١ :

مستخدمو المخدرات عن طريق الحقن%٣,٩ :
العاملون في مجال الجنس%0,٩ :
جنسيا :ال يوجد بيانات
األفراد المتحولون
ً

يوفر القانون حماية من
التمييز المتصل بفروس
نقص المناعة البشري:

الخدمــة الوطنيــة األولــى عبــر اإلنترنت
للمعلومــات القانونيــة واإلحالــة

نعم

ال

دراسة حالة
SAVEMARWAN#
ُألقــي القبــض علــى مــروان (هــذا ليــس
اســمه الحقيقــي) لالشــتباه فــي أنــه مثلــي
الجنــس .أفــاد أنــه تعــرض لالعتــداء أثنــاء
احتجــازه لــدى الشــرطةُ .أجبــر مــروان علــى
الخضــوع لفحــص شــرجي مهيــن للكشــف
عــن أدلــة علــى حــدوث نشــاط جنســي.
اســتُ خدم هــذا الدليــل التهامــه باللــواط.
ًردا علــى ذلــك حشــدت الجمعيــة التونســية
لمقاومــة األمــراض المنقولــة جنســيا
والسيدا ،إحدى منظمات المجتمع المدني،
مجموعــة مــن المحاميــن المتطوعيــن
للدفــاع عــن مــروان وللفــت االنتبــاه النتهــاك
حقوقــه .لعبــت وســائل التواصــل االجتماعــي
هامــا بمــا فــي ذلــك حملــة شــعبية علــى
دورا ً
ً

12

تويتــر عــن طريق َوســم ( savemarwan#إنقذوا
مــروان) .ســاعد هــذا علــى تحويــل األمــر مــن
قضيــة مثليــة جنســية إلــى قضيــة حقــوق إنســان
وصمــاُ .أفرج
وهــو نــوع قضايــا أكثــر شــعبية وأقــل
ً
عــن مــروان بغرامــة ماليــة بــدال مــن الحكــم عليــه
بالســجن .كان هــذا القــرار بمثابــة نمــوذج لقضايــا
مماثلــة .ســاعدت المنظمــة الدوليــة لقانــون
التنميــة الجمعيــة التونســية لمقاومــة األمــراض
المنقولــة جنســيا والســيدا فــي تدريــب المحاميــن
علــى وبــاء فيــروس نقــص المناعــة البشــري
وعلــى أفضــل الممارســات القانونيــة .أنشــأت
بعــد ذلــك الجمعيــة التونســية برنامــج خدمــات
قانونيــة لألفــراد المتعايشــين مــع فيــروس نقــص
المناعــة البشــري وللفئــات الرئيســية األخــرى.

يجـــرم القانــون المثــليـة
الجنسيــة للـذكور:

نعم

يوفر القانون حماية من
التمييز المتصل بفروس
نقص المناعة البشري:

نعم

دراسة حالة

الفئة العمرية من  49 – 15عام%0.1 < :
يجـــرم القانــون المثــليـة
الجنسيــة للـذكور:

اإلطار القانوني

“أعتبــر قضيــة مــروان إنجاز.
أشــعر بالفخــر كونهــا
قضيــة مؤثــرة علــى جميــع
المســتويات .ال يمكننــا
مكافحــة فيــروس نقــص
المناعــة البشــري فقــط عــن طريــق الــدواء...
الحــل الســليم يكمــن فــي تحســين ترســانة
القوانيــن والنظــام القانونــي والقضائــي
وتنقيتهــم مــن شــوائب الوصــم والتمييــز”.

نــدى الرياحــي – محاميــة  -الجمعيــة التونســية
لمقاومــة األمــراض المنقولة جنســيا والســيدا

ليتــرا إس ،إحــدى منظمــات المجتمــع
المدنــي ،أنشــأت منصــة خدمــات قانونيــة
وطنيــة عبــر اإلنترنــت لتقديــم المعلومــات
واإلحالــة لطلــب المشــورة القانونيــة
لألفــراد المتعايشــين مــع فيــروس نقــص
المناعــة البشــري الفئــات الرئيســية األخــرى
(www.letraese-ddhh.
وتمثيلهــم
 )comوهــي أول خدمــة قانونيــة مــن
نوعهــا عبــر اإلنترنــت فــي منطقــة أمريــكا
الالتينيــة وتخــدم  12واليــة مكســيكية.
ظهــرت أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه
منصــات شــبكة اإلنترنــت فــي تســهيل
الوصــول إلــى العدالــة فــي القضيــة
الشــهيرة التــي شــملت أربــع عامــات
فــي مجــال الجنــس مــن المتحــوالت
جنسـ ًـيا فــي واليــة شــيواوا .بعــد إلقــاء
أودعــن
القبــض علــى الســيدات األربعــة ِ
فــي مركــز احتجــاز حيــث تعرضــن للتحــرش

اللفظــي مــن ضبــاط المركــزُ .أجــري لهــن إختبــار
اإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري دون
موافقتهــن وباســتخدام نفــس المحاقــن .فيمــا
بعــد طلبــن المســاعدة مــن خــال الخدمــة
القانونيــة عبــر اإلنترنــت .أعــدت منصــة الخدمــة
القانونيــة شــكاوى رســمية عــن االنتهــاكات
الخاصــة بحقــوق الصحــة والخصوصيــة والحريــة
والحيــاة والســامة الشــخصية والتمكــن
وقدمــت إلــى
مــن الوصــول إلــى العدالــة ُ
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان .وعقــب
التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجنــةُ ،فصــل ضبــاط
مركــز االحتجــاز المتورطيــن مــن عملهــم.
أيضــا إلــى لجنــة البلــدان
ُقدمــت الشــكاوى ً
وأيضــا إلــى
ً
األمريكيــة لحقــوق اإلنســان
المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.
وفــرت المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة
الدعــم المالــي والفنــي الــازم إلنشــاء منصــة
علــى اإلنترنــت وبنــاء قــدرات منظمــة ليتــرا إس

«ال تحتــاج كل الحــاالت
أن تلجــأ إلــى المحكمــة
حتــى تكــون مؤثــرة .وجــود
هــذه الخدمــات القانونيــة،
باإلضافــة إلــى القــدرة
علــى التوســط فــي بعــض الحــاالت بعيــدا
عــن المحكمــة ،هــي آليــة تعويــض مهمــة.
وجــود مثــل هــذه الخدمــات ،مــع تزايــد
الدعايــة عــن الحــاالت يشــكالن فــي النهايــة
رادعــا للتمييــز بســبب فيــروس نقــص المناعــة
البشــري وانتهــاكات حقــوق اإلنســان».

لورا هرناندز – محامية ومنسقة – منصة
الخدمات القانونية عبر اإلنترنت – ليترا إس –
المكسيك.
مــن أجــل تقديــم الخدمــات القانونيــة .عملــت
المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة علــى
تعزيــز العالقــات بيــن ليتــرا إس والمؤسســات
الحكوميــة ونتــج عــن هــذا توســيع نطــاق
الخدمــات وتحســن التنســيق بيــن ليتــرا إس
و عيــادة كونديســا (عيــادة تقــدم رعايــة
طبيــة متصلــة بفيــروس نقــص المناعــة
البشــري) و اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
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مساواة في الحقوق ،مساواة في المعاملة ،للقضاء على اإليدز

IDLO

-3توفير مصادر تقاضي استراتيجي:
بعــض القضايــا القانونيــة لهــا طابــع اســتراتيجي ألنهــا تُ ثبــت ســوابق قانونيــة
هامــة علــى المســتوى المحلــي وتتحــدى القوانيــن التمييزيــة وتؤثــر فــي القــرارات
القانونية على المستوى اإلقليمي .هذه القضايا يمكنها أن تغير البيئة القانونية
والسياســاتية لمجتمعــات بأكملهــا وحتــى بــدون الحاجــة إلــى اإلصــاح القانونــي
فــي البرلمــان .وفــرت المنظمــة الدولية لقانون التنمية الموارد القانونية والمالية
التــي ســهلت التمثيــل القانونــي واتخــاذ القــرارات فــي القضايــا التاريخيــة الهامــة
المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري وحقــوق اإلنســان والفئــات الرئيســية.

اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة يحتــاج إلــى شــجاعة
رفــع قضيــة أمــام المحكمــة عادة ما يعني أنها ســتكون عرضة
الم ّدعــي حيــث
للتدقيــق العــام وهــو مــا يتطلــب شــجاعة مــن ُ
سيكشــف عــن إصابتــه باإليــدز وعــن تفاصيــل حياتــه الشــخصية؛
أحــد األســباب التــي يظــل القانــون غيــر مختبــر بســببها فــي
ســياق التعامــل مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري .أمــا عــن
األســباب األخــرى فتشــمل رفــض بعــض المحامــون التعامــل
مــع القضايــا المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري.

اإلطار القانوني

معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري
الفئة العمرية من  49 – 15عام%0,5 :

مصر

الفئات الرئيسية

الرجال الممارسون لعالقات جنسية مثلية%8 :

معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري

مستخدمو المخدرات عن طريق الحقن :ال توجد بيانات

اإلطار القانوني

العاملون في مجال الجنس%1,6 :

الفئة العمرية من  49 – 15عام%0.1 < :
الفئات الرئيسية

يجـــرم القانــون المثــليـة

الرجال الممارسون لعالقات جنسية مثلية%٦,٢ :

الجنسيــة للـذكور:

مستخدمو المخدرات عن طريق الحقن%٢,٤ :

يوفر القانون حماية من

العاملون في مجال الجنس%٢,٨ :
جنسيا :ال يوجد بيانات
األفراد المتحولون
ً

التمييز المتصل بفروس
نقص المناعة البشري:

جنسيا%22,2 :
األفراد المتحولون
ً

نعم

حكــم تاريخــي عــن الحــق فــي العمــل
يظــل الوصــم والتمييــز مــن التحديــات
الرئيســية فــي االســتجابة الوطنيــة لفيــروس
نقــص المناعــة البشــري باألخــص فــي أماكــن
العمــل ومرافــق الرعايــة الصحيــة .أصــدرت
محكمــة مصريــة فــي عــام  2016حكــم تاريخــي
فــي صالــح عامــل ســباكة ُفصــل مــن عملــه
بســبب إصابتــه بفيــروس نقــص المناعــة
البشــري .قدمــت مؤسســة الشــهاب –
إحــدى منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة
بالحقــوق القانونيــة – شــكوى أمــام مكتــب
العمــل الحكومــي نيابــة عــن العامــل بســبب
الفصــل التعســفي بموجــب قانــون العمــل
رقــم  12لعــام  .2003فشــلت وســاطة مكتــب
ورفعــت دعــوى عماليــة
العمــل الحكومــي ُ
كليــة أمــام محكمــة الجيــزة االبتدائيــة.
حكمــت المحكمــة لصالــح الموظــف وذكــرت
فــي حكمهــا أنــه ال يجــوز فصــل الموظفيــن
ـتنادا فقــط إلــى إصابتهــم
مــن أعمالهــم اسـ ً

بفيــروس نقــص المناعــة البشــري .وفــي عــام
 2017أيــدت المحكمــة القــرار فــي االســتنئناف.
رفــض صاحــب العمــل إعــادة الموظــف
صاحــب الدعــوى إلــى عملــه (أحــد الخيــارات
المنصــوص عليهــا فــي القانــون المصــري)
ثــم ُقــدم طلــب تعويــض بعــد ذلــك.
كانــت األجــواء االجتماعيــة والثقافيــة
والقانونيــة التــي ُرفعــت فيهــا الدعــوى صعبــة
ومخيفــة .قدمــت مؤسســة الشــهاب الدعــم
النفســي االجتماعــي للموظــف وشــمل
ذلــك الدعــم معلومــات عــن انتقــال المــرض
وأيضــا معلومــات عــن العــاج
ً
والوقايــة منــه
أيضــا ممثــل
والرعايــة .وفــرت لــه المؤسســة ً
قانونــي لمســاعدته فــي الفــوز بالقضيــة التــي
حكمــا رائـ ًـدا لمصــر والمنطقــة
صــدر فيهــا
ً
وفــرت المنظمــة الدوليــة
بأكملهــا.
لقانــون التنميــة الدعــم الفنــي والمالــي
لمؤسســة الشــهاب طــوال هــذه اإلجــراءات.

يجـــرم القانــون المثــليـة
الجنسيــة للـذكور:
يوفر القانون حماية من
التمييز المتصل بفروس
نقص المناعة البشري:

ال

نعم

دراسة حالة

ال

دراسة حالة
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جواتيماال

“هــذه قضيــة رائــدة مــن
الممكــن أن تقودنــا إلــى
قضايــا مماثلــة نتعــرض لهــا
أحيانً ــا .تنقســم القضيــة
إلــى عنصريــن رئيســيين وهــو مــا يجعلهــا ذات
أهميــة خاصــة .األمــر األول هــو الــدور الــذي
لعبنــاه (مؤسســة الشــهاب) فــي دعــم هــذا
الشــخص حيــث جمعنــا األدلــة الضروريــة لدعــم
قضيتــه واألكثــر أهميــة هــو دعــم قــراره فــي
الذهــاب إلــى المحكمــة ومقاضــاة صاحــب العمــل
حيــث أن فــي هــذه الحالــة (الكشــف عــن إصابتــه
بالفيــروس) ســيتعرض إلــى الوصــم والتمييــز
مــن المجتمــع بأكملــه وهــو قــرار غيــر ســهل إذا
وضعنــا فــي االعتبــار أن القضايــا تكــون علنيــة فــي
المحاكــم .األمــر الثانــي يخــص األبحــاث القانونيــة
التــي أجريناهــا أثنــاء محاولتنــا الربــط بيــن االدعــاءات
المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري
والنصــوص القانونيــة األخــرى المتعلقــة بقانــون
العمــل والمــواد الدســتورية التــي تؤكــد علــى
اســتقاللية الفــرد وحقــوق العمــل الخاصــة بــه”.

حقــوق
عــن
تاريخــي
حكــم
جنســيا فــي الســجون
المتحوليــن
ً
يختلــف معــدل انتشــار فيــروس نقــص
المناعــة البشــري علــى مســتوى البــاد
ولكنــه مرتفــع إلــى حـ ٍـد كبيــر فــي
جواتيمــاال العاصمــة .يواجــه العاملــون
فــي مجــال الجنــس تحديــات خاصــة حيــث
أن العمــل فــي مجــال الجنــس قانونــي
ولكــن القــوادة غيــر قانونيــة .ال توفــر
الشــرطة حمايــة كافيــة للعامليــن فــي
مجــال الجنــس لذلــك فهــم ُعرضــة للعنــف
واالبتــزاز .القيــم الثقافيــة ومواقــف
النــاس تجــاه عالقــات المثليــة الجنســية
وأدوار الجنســين الجامــدة ،بالنســبة
للرجــل والمــرأة ،تشــجع علــى الوصــم.

انتهــاكات منهجيــة لحقــوق المتحــوالت جنسـ ًـيا
فــي الســجون .شــملت االنتهــاكات اإلجبــار
علــى ارتــداء مالبــس الرجــال وحلــق الشــعر
ليتوافــق ذلــك مــع الجنــس البيولوجــي الخــاص
بهــم .قــررت المحكمــة أن هــذه اإلجــراءات
انتهكــت حقــوق الســجينات فــي عــدم التمييــز
علــى أســاس الهويــة الجنســية كمــا شــملت
االنتهــاكات معاملــة قاســية وال إنســانية
ومهينــة باإلضافــة إلــى العقــاب التعســفي.
أقــرت المحكمــة ،نتيجــة لهــذه االنتهــاكات،
بحــق النســاء فــي الكرامــة والهويــة والمســاواة
والســامة الشــخصية واألمــن وعــدم
التمييــز وأضافــت المحكمــة أنــه لــن يكــون
هنــاك ســام فــي جواتيمــاال طالمــا اســتمر
الســكوت عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

عقــدت مؤسســة فرنانــدو إتوربيــدي،
فــي عــام  ،2012شــراكة مــع الشــبكة
القانونيــة لمتابعــة عــدة قضايــا فــي
المحكمــة الدســتورية ،تنطــوي علــى

كان لهــذه القضيــة تأثيــر هــام علــى الممارســات
فــي ســجون جواتيمــاال .لــم يســجل مرصــد
الشــبكة القانونيــة لحقــوق اإلنســان
وفيــروس نقــص المناعــة البشــري والفئــات

«كان هذا أول قرار في
جواتيماال يعترف بحقوق
جنسيا
النساء المتحوالت
ً
وصدقت عليه أعلى
سلطة دستورية».

روسيو ساميوا – محامية بمؤسسة فرناندو
إتوربيدي والشبكة القانونية

المســتضعفة أيــة شــكاوى مــن انتهــاكات
مماثلــة لحقــوق اإلنســان منــذ صــدور
قــرار المحكمــة (حتــى نهايــة عــام .)2016
شــمل التحضيــر لهــذه القضيــة إقامــة
شــبكات علــى المســتوى المحلــي
واإلقليمــي بيــن مؤسســات ومحاميــن
وكولومبيــا.
وبيــرو
جواتيمــاال
مــن
وفرت المنظمة الدولية لقانون التنمية الدعم
الفنــي والمالــي لمؤسســة فرنانــدو إتوربيــدي
وســهلت تبــادل المحاميــن فــي المنطقــة.

د.يوســف عــواض – محــام ورئيــس مجلــس امنــاء
مؤسســة الشــهاب للتنميــة والتطويــر
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مساواة في الحقوق ،مساواة في المعاملة ،للقضاء على اإليدز

IDLO

 -4الدعوة إلى دعم بيئة القانون والسياسات:
تزيــد األنشــطة الدفاعيــة مــن اإلمكانيــات التحويليــة للتقاضــي
االســتراتيجي واألحــكام التاريخيــة والمســببات األخــرى علــى التغييــر
االجتماعــي التدريجــي .ســهلت المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة الحــوار
بيــن الشــرطة والمجتمعــات األكثــر تأثـ ًـرا بفيــروس نقــص المناعــة البشــري
علــى مســتوى األفــراد ،وعلــى المســتوى الهيكلــي ،وفــرت المنظمــة

إنفاذ القانون وفيروس نقص المناعة البشري – االستجابة
اإلقليمية في الشرق األوسط/شمال أفريقيا
الدعــم المالــي والفنــي لتعزيــز تأثيــر التقاضــي االســتراتيجي مــن خــال
الدعــوة فــي وســائل اإلعــام الرئيســية ووســائل التواصــل االجتماعــي
وأيضــا مــن خــال بنــاء قــدرات الشــركاء لتعزيــز الكفــاءة الخاصــة بالتعامــل
ً
مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري والقانــون وحقــوق اإلنســان.

لبنان
معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري

السلفادور

اإلطار القانوني

الفئة العمرية من  49 – 15عام%0.1 < :
الفئات الرئيسية

يجـــرم القانــون المثــليـة

الرجال الممارسون لعالقات جنسية مثلية%٢٧,٥ :

الجنسيــة للـذكور:

مستخدمو المخدرات عن طريق الحقن%٠,٩ :

يوفر القانون حماية من

العاملون في مجال الجنس%١ :
جنسيا :ال يوجد بيانات
األفراد المتحولون
ً

التمييز المتصل بفروس
نقص المناعة البشري:

نعم

معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري

ال
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الفئات الرئيسية

مستخدمو المخدرات عن طريق الحقن :ال توجد بيانات
العاملون في مجال الجنس%2,8 :

تعاطــي المخــدرات التــي تناولوهــا واســتخدموا
هــذا النمــوذج .نتيجــة لهــذا ،أصــدرت المحكمــة
العليــا قرارهــا بوجــوب إتاحــة إعــادة التأهيــل كخيار
أمــام مرتكبــي مخالفــات تعاطــي المخــدرات.
ارتفعــت أعــداد الحــاالت التــي ُأحيلــت إلــى
ـنويا فــي الفتــرة مــن
العــاج بنســبة  %50سـ ً
 2013إلــى  .2016وبرغــم هــذا االنتصــار ال يــزال
تواجــد مراكــز
هنــاك الكثيــر مــن الصعوبــات منهــا ُ
العــاج ولجنــة اإلدمــان فقــط فــي بيــروت وجبــل
لنــان .وال يــزال هنــاك قصــور فــي العدالــة فيمــا
يخــص األفــراد الذيــن يتعاطــون المخــدرات
غيــر المشــروعة فــي المحافظــات األخــرى.
وفــرت المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة الدعــم
المالي والفني لمركز اإلدمان اللبناني – ســكون
بمــا فــي ذلــك وضــع مذكــرة الدفــاع النموذجيــة.

«اســتخدمنا نمــوذج
الدفــاع المعتمــد مــن
جميــع المحاميــن الذيــن
يتعاملــون مــع قضايــا
المخــدرات فــي خطوات
الدفــاع االســتراتيجي .تمــت هــذه اإلجــراءات
جنبــا إلــى جنــب مــع األنشــطة الدفاعيــة.
قضــت أعلــى ســلطة قضائيــة فــي لبنــان،
وهــي المحكمــة العليــا ،بأنــه يجــب علــى
القاضــي أن يحيــل الفــرد إلــى العــاج ،وليــس
للقاضــي أيــة ســلطة تقديريــة فــي هــذا
الصــدد .هــذه قضيــة مهمــة ألنهــا أعــادت
بنــاء ثقتنــا فــي الهيئــات القضائيــة كجهــة
يتســطيع األفــراد االعتمــاد عليهــا لحمايــة
حقو قهــم » .
ســاندي متيرك – مســئولة قســم السياســات
المتعلقــة بالمخــدرات – مركــز اإلدمــان
اللبنانــي ســكون.

اإلطار القانوني

الفئة العمرية من  49 – 15عام%0,6 :
الرجال الممارسون لعالقات جنسية مثلية%10,3 :

دراسة حالة
أحـالـــــت المـــحكمــــــة مسـتخـــدمـــــو
بــدل مـن السجن
المخـــدرات إلـــى العـالج ً
تعاطــي المخــدرات فــي لبنــان غيــر مجــرم
ولكــن عــدم االلتــزام بالعــاج الــذي قضــت
بــه المحكمــة مــن المخالفــاتُ .عـ ّـدل قانــون
المخــدرات فــي عــام  1988لمطالبة المحاكم
بإحالــة المخالفيــن ،الذيــن يطلبــون العــاج
إلــى إعــادة تأهيــل بــدال مــن الســجن .وبرغــم
ذلــك ،لــم تنعقــد لجنــة اإلدمــان المســؤلة
بموجــب القانــون عــن اإلشــراف علــى العــاج
التأهيلــي للمخالفيــن وال مــرة وبالتالــي
اإلحالــة إلــى العــاج لــم تكــن ممكنــة.
فــي عــام  2013دعــا مركــز اإلدمان اللبناني
– سكون ،أحد منظمات المجتمع المدني،
ومجموعــة مــن الشــركاء إلــى تفعيــل آليــات
العــاج التــي ينــص عليهــا القانــون وأعــدوا
مذكــرة دفــاع نموذجيــة لجميــع قضايــا

ًأيــا كانــت القوانيــن المنصــوص عليهــا فــي الكتــب ،فــإن مواقــف الشــرطة
كبيــرا فــي تحديــد مــن ســيعتقل ومــا التهــم
دورا
ً
وممارســتها تلعــب ً
الموجهــة إليهــم ومــا إذا ُأدينــوا .حتــى في الســياقات التشــريعية العدائية،
تســاعد عالقــات العمــل الجيــدة مــع الشــرطة ،علــى ســبيل المثــال ،فــي
اإلحالــة إلــى الخدمــات الطبيــة وإعــادة التأهيل .عقــدت المنظمة الدولية
لقانــون التنميــة اجتماعــات إقليميــة فــي عامــي  2013و 2016الســتعراض
دور الشــرطة فــي إنهــاء متالزمــة نقــص المناعــة المكتســب (اإليــدز) فــي
الشــرق األوسط/شــمال أفريقيــا والحــد مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات.
حضــر كبــار ضبــاط الشــرطة هــذه االجتماعات ،وهي األولــى من نوعها في
جنبــا إلــى جنــب مــع األفــراد المصابيــن بفــروس نقــص المناعــة
المنطقــةً ،

البشــري وممثلــي الفئــات الرئيســية .كان برنامــج األمــم المتحــدة
المشــترك لمكافحــة اإليــدز مــن ضمــن الرعــاة المشــاركين باإلضافــة إلــى
مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة وبرنامــج األمــم
وأيضا شــبكة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا للحد
ً
المتحدة اإلنمائي
من مخاطر استخدام المخدرات .دعت المنظمة الدولية لقانون التنمية
فــي اجتماعهــا لعــام  2016شــبكة إنفــاذ القانون وفيــروس نقص المناعة
البشــري لتبــادل خبــرات المناطــق األخــرى .أســهمت هــذه المشــاورات
إقليميــا حــول إشــراك الشــرطة فــي االســتجابة
حــوارا
فــي إنشــاء
ً
ً
لفيــروس نقــص المناعــة البشــري علــى المســتوى المحلــي باإلضافــة
إلــى بنــاء الثقــة بيــن الشــرطة ومنظمــات المجتمــع المدنــي .حفــزت
هــذه المشــاورات علــى التوســع فــي شــبكة مراكــز التنســيق الشــرطية
الخاصــة بشــبكة إنفــاذ القانــون فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

جنسيا :ال توجد بيانات
األفراد المتحولون
ً

يجـــرم القانــون المثــليـة
الجنسيــة للـذكور:
يوفر القانون حماية من
التمييز المتصل بفروس
نقص المناعة البشري:

دراسة حالة
قــرار تاريخــي عــن التعقيــم القســري
حرجــا للغايــة كانــت
التعقيــم القســري أمـ ًـرا ً
تتعــرض لــه النســاء فــي الســلفادور .تابعــت
فيــدا نويفــا – وهــي منظمــة مجتمــع
مدنــي معنيــة بالحقــوق القانونيــة – إحــدى
القضايــا المتصلــة بالتعقيم القســري إلحدى
القاصــرات والمصابــة بفيروس نقص المناعة
البشــري أثنــاء تواجدهــا بالمستشــفى إلجــراء
عمليــة قيصريــة .حشــدت فيــدا نويفا مكتب
أمين المظالم ومنظمات المجتمع المدني
المعنيــة بحقــوق المــرأة والحقــوق القانونيــة
وفيــروس نقــص المناعــة البشــري وحقــوق
اإلنســان ،لتنظيــم مناقشــة مائــدة مســتديرة
بين المؤسسات لتحديد اإلجراءات القانونية
أيضــا منظمــة فيــدا نويفــا
الالزمــة .أعــدت ً
االدعاء القانوني بالتعاون مع نائب المدعي
العــام الســابق ولجنــة أمريــكا الالتينيــة

ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة.
الجدير بالمالحظة أن مكتب أمين المظالم قدم
الدعــم لفيــدا نويفــا علــى مــدار هــذه العمليــة.
كانــت هــذه هــي القضيــة األولــى مــن نوعهــا التي
تصــل إلــى المحكمــة العليــا والتــي حكمــت بــأن
مستشــفى الــوالدة الوطنــي انتهكــت الحقــوق
الخاصــة بتســهيل الوصــول إلــى المعلومــات
والصحــة اإلنجابيــة وتقريــر اإلنجــاب والســامة
الشــخصية .أمــرت المحكمــة المستشــفى
بتوفيــر عــاج نفســي مناســب ومجانــي وتركــت
مفتوحــأ أمــام إمكانيــة التعويــض .أدى
المجــال
ً
هــذا الحكــم إلــى إحــداث تغييــرات فــي تقديــم
خدمــات صحــة األم والتــي تضمــن المســاواة
فــي العــاج لجميــع الحوامــل بغــض النظــر عــن
إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري .تحقق
ذلــك رغــم أن المحكمــة لــم تذكــر فــي حكمهــا
أن هنــاك رابــط بيــن التعقيــم القســري واإلصابــة

ال

نعم

«اختارنــا دعــم هــذه
ألننــا نــدرك
القضيــة
أن مثــل هــذه األمــور
فتــرة
منــذ
تحــدث
ولكننــا لــم نمتلــك أدلــة
ملموســة علــى حــدوث تعقيــم قســري
وفرتهــا
وعندمــا
الســلفادور
فــي
منظمــة فيــدا نويفــا كان مــن أولوياتنــا
أن نقــدم شــكوى وندعــم التحقيقــات».
خيمــي أرجيتــا – رئيــس قســم فيــروس نقــص
المناعــة البشــري – مكتــب أميــن المظالــم.

بالفيروس .عزز هذا الحكم القانون الذي يحمي
اســتقاللية جميــع النســاء بمــا فيهــم النســاء
المصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري.
قدمــت المنظمــة الدوليــة لقانــون
التنميــة الدعــم المالــي والفنــي بمــا فــي
ذلــك بنــاء قــدرات الموظفيــن ليتمكنــوا
مــن القيــام بالتقاضــي االســتراتيجي.
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مساواة في الحقوق ،مساواة في المعاملة ،للقضاء على اإليدز

IDLO

 -٥بناء قدرات الشركاء في كل من علم وقانون فيروس نقص المناعة البشري:
يحتــاج المحامــون إلــى فهــم أفضــل
للروابــط بيــن الحقــوق والقوانيــن
الجنائيــة وممارســات الشــرطة والنتائــج
المحققــة فــي مجــال الصحــة وكذلــك
يحتــاج العاملــون فــي مجــال الرعايــة
الصحيــة إلــى فهــم الروابــط بيــن الصحــة
والرفــاه مــن جانــب ،وبيــن التحديــات
االجتماعيــة الكبيــرة المتصلــة بالوصــم
والتمييــز والتهميــش مــن جانــب آخــر
– عــن طريــق اإلجــراءات القانونيــة
وغيرهــا مــن إجــراءات اجتماعيــة.

تبـادلالخبـــراتبيـــنكـــلمـــنمنظمـاتالمجتمـع
المــدنـــيالمــعنيــةبــالحقـــوقالقـــانــونيــةوبـيـــن
المـنظمــــات المعنيـــــة بالرعاية الصحية دعمت
المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة منهــج توأمــة
جديــد مــن نوعــه فــي مصــر .يجمــع هــذا المنهــج
بيــن منظمــات المجتمــع المدني المعنية بالحقوق
معــا
القانونيــة والمعنيــة بالرعايــة الصحيــة للعمــل ً
لمواجهة الوصم والتمييز بما في ذلك في تقديم
الخدمــات الصحيــة إلــى األفــراد المتعايشــين مــع
فيــروس نقــص المناعة البشــري (الجــدول  )1وحقق
طرفي الشراكة استفادة متبادلة من هذا المنهج.

أتاحــت المشــاورات الوطنيــة لجميــع منظمــات
المجتمــع المدنــي ،بمــا فــي ذلــك ممثليــن
عــن األفــراد المتعايشــين مــع فيــروس نقــص
المناعــة البشــري ،تبــادل المناهــج المختلفــة
ومقارنتهــا ببعضهــا .دعمــت المنظمــة
الدوليــة لقانــون التنميــة التشــبيك علــى
المســتوى الوطنــي والتعــاون المهنــي بيــن
الشــركاء متعــددي التخصصــات لتكويــن
تحالفــات وتعزيــز قــدرات الجميــع مــن أجــل
االســتجابة بفاعليــة لفيــروس نقــص المناعــة
البشري على المستوى الوطني.

األردن
اإلطار القانوني

معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري
الفئة العمرية من  49 – 15عام%0.1 < :
الفئات الرئيسية

يجـــرم القانــون المثــليـة

الرجال الممارسون لعالقات جنسية مثلية%٧,٥ :

الجنسيــة للـذكور:

مستخدمو المخدرات عن طريق الحقن :ال توجد بيانات

يوفر القانون حماية من

العاملون في مجال الجنس%٠,٥ :
جنسيا :ال توجد بيانات
األفراد المتحولون
ً

التمييز المتصل بفروس
نقص المناعة البشري:

دراسة حالة
اســتخدام مبتكــر لوســائل التواصــل
االجتماعــي لمكافحــة التمييــز وتعزيــز
الحقوق
عقدت مبادرة فيروس نقص المناعة البشــري
والقانــون ،إحــدى منظمــات المجتمــع المدني،
عــدد مــن ورش العمــل مــع ممثلــي اإلعــام
بمــا فــي ذلــك الصحفييــن ومخرجــي األفــام
وأيضــا طلبــة
ووســائل التواصــل االجتماعــي ً
الفنونالتشكيليةلزيادةالوعيبحقوقاإلنسان
المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري.
بنهايــة ورش العمــلُ ،أختيــرت بعــض الرســائل
والعبــارات والشــهادات مثــل «قــدم لهــم
ِ
الحــب قبــل الوصــم» الســتخدامها فــي
مقاطــع مصــورة قصيــرة لزيــادة الوعي بالوصم
والتمييــز المتصــل بفيــروس نقــص المناعــة
أيضــا فنانــون وإعالميــون
البشــري وســاهم ً
مشــهورون فــي توصيــل هــذه الرســائل.
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ســاعد الدعــم المالــي والفنــي الــذي قدمتــه
المنظمة الدولية لقانون التنمية لمبادرة فيروس
نقص المناعة البشري والقانون على تكوين لجان
متخصصة لتلبية االحتياجات الطبية واالجتماعية
والقانونيــة لألفــراد المتعايشــين مــع الفيــروس
أيضــا مــن تدريــب المحاميــن
وتمكنــت المبــادرة ً
وإنشاء لجنة إعالمية إلطالق حملة توعية عامة.
تنــاول محمــد الناصــر ،محــام ُأردنــي ومؤســس
مبــادرة فيــروس نقــص المناعــة البشــري والقانــون،
وفريــق العمــل الخــاص بــه ،القضايــا المتصلــة
بفيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي كثيــر مــن
االجتماعــات والمؤتمــرات وفــي المناســبات
العامــة وبرامــج التليفزيــون وفــي المقابــات
التليفزيونيــة وعلــى وســائل التواصــل االجتماعــي
والصحــف وغيرهــا .وكان ظهــور محمــد الناصــر
المتكــرر فــي المناســبات العامــة ودفاعه عــن هذه
ـجاعا كونــه عضـ ًـوا
القضيــة أمـ ًـرا غيــر
تقليديــا وشـ ً
ً
فــي نقابــة المحاميــن ُ
األردنييــن .وبالرغــم مــن أن

ال

ال
«يحتــاج التصــدي للوصــم
والتمييــز إلــى تغييــر طريقة
تفكيــر عامــة النــاس فــي
المجتمــع بأســره .أدركنــا
أن الطريقــة المثلــى لذلك
هــي تشــكيل لجنــة إعالميــة لنقــل رســائلنا
عــن طريــق وســائل اإلعــام .بدأنــا بمقاطــع
مصــورة قصيــرة تضــم مجموعــة مــن الفنانيــن
الذيــن تطوعــوا للقيــام بذلــك إيمانً ــا منهــم
بقضيتنــا إلحــداث تغييــر اجتماعــي .كانــت
االنجــازات التــي حققناهــا علــى مــدار أعــوام
مــن العمــل الشــاق بدافــع مــن «الحــب»».

محمــد الناصــر ،محــام ُأردنــي ومؤســس
مبــادرة فيــروس نقــص المناعــة البشــري
والقا نــون.
ـتقبال حســنً ا بشــكل عــام،
جهــوده القــت اسـ ً
إال أن هــذه الجهــود لــم تحظــى بقبــول البعــض.
تلقــى محمــد الناصــر لألســف الكثيــر مــن رســائل
الكراهيــة األمــر الــذي يثبــت أنــه مــا زال هنــاك
الكثيــر الــذي يجــب عملــه لمكافحــة الوصــم
المتصــل بفيــروس نقــص المناعــة البشــري.

 -٦دعم الحوار والتشبيك داخل المناطق المختلفة وفيما بينها:

يتحســن تعزيــز وتوســيع نطــاق الخدمــات والحقــوق القانونيــة المتصلــة
بفيــروس نقــص المناعــة البشــري عــن طريــق التعلــم مــن اآلخرين وإشــراك
أطــراف مختلفــة وتســهيل التعــاون اإلقليمــي واألقاليمــي بيــن الــدول.
اســتضافت المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة ثالثــة مؤتمــرات
أقاليميــة هــي فيينــا  2010ورومــا  2012وهــراري  .2015الترجمــة

الفوريــة إلــى اللغــات اإلنجليزيــة واإلســبانية والعربيــة كانــت مــن
الســمات الرئيســية لهــذه المؤتمــرات األقاليميــة .اســتضافت
اســتنادا
أيضــا حــوارات إقليميــة وأقاليميــة عبــر اإلنترنــت
المنظمــة ً
ً
ُ
إلــى العالقــات التــي أقيمــت أثنــاء المؤتمــرات األقاليميــة.

أمريكا الالتينية والكاريبي
الكثيــر مــن الــدول ليــس لديهــا قوانيــن تمنــع
التمييــز المتصــل بفيــروس نقص المناعة البشــري
ودائمــا مــا تمــر انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي
المنطقــة دون معارضــة مــن أحــد .كراهيــة
المثليــة الجنســية واســتبداد الرجــل ،الذكــورة
المفرطــة والعدوانيــة ،تــؤدي إلــى وصــم
أكبــر لألنشــطة الجنســية المثليــة بيــن الرجــال.
شــبكة أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي لحقــوق
اإلنســان والخدمــات المتصلــة بفيــروس
نقــص المناعــة البشــري هــي شــبكة تضــم
منظمات معنية بفيروس نقص المناعة البشري
وممارســي مهنــة الطــب ومحاميــن ونشــطاء.
تهــدف الشــبكة إلــى تعزيــز الخدمــات القانونيــة
المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري
فــي الــدول األعضــاء ومقرهــا مؤسســة
وســپد فــي األرجنتيــن .يتبــادل أعضــاء الشــبكة

المعلومــات والخبــرات وإحالــة القضايــا بيــن
المنظمــات لتعظيــم االســتفادة مــن الكفــاءات
المتنوعــة فــي المنطقــة .أطلقــت شــبكة أمريــكا
الالتينيــة والكاريبــي لحقــوق اإلنســان والخدمــات
المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري فــي
عــام  2017منصــة عبــر اإلنترنــت للحــوار وإلنشــاء
نظــام إحالــة مشــترك لتقديــم المشــورة القانونيــة
فــي المنطقــة (. )https://derechosvih.org
قدمــت المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة،
بنـ ًـاء علــى طلــب المنظمــات المشــاركة ،الدعــم
المالــي والفنــي إلنشــاء الشــبكة اإلقليميــة
ولوضــع اســتراتيجية إقليميــة لإلســتدامة.

“جذبنــي إلــى شــبكة أمريــكا
الالتينيــة والكاريبــي لحقــوق
اإلنســان والخدمــات المتصلة
بفيــروس نقــص المناعــة
البشــري اهتمامــي بحمايــة حقــوق اإلنســان
المتصلــة باألفــراد المتعايشــين مــع فيــروس
نقــص المناعــة البشــري والدفــاع عنهــا .تعمــل
الشــبكة بفاعليــة ألنهــا تقــدم منهــج تكميلــي
ومتكامــل بيــن المنظــور القانونــي والصحــة
ومنظمــات المجتمــع”.
د .رينيــه ليفــا فلوريــس – ممــارس الصحــة
العامــة – عضــو شــبكة أمريــكا الالتينيــة
والكاريبــي لحقــوق اإلنســان والخدمــات
المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري

“تتيــح لنــا هــذه المنصــة متابعــة القضايــا الرئيســية والنجاحــات فــي
المنطقــة باإلضافــة إلــى إتاحــة الفرصــة لنــا لزيــادة مهاراتنــا”.
رومينا كافللو – محامية – مؤسسة وسپد

الشرق األوسط/شمال أفريقيا
البيئــات القانونيــة والسياســاتية غيــر الداعمــة
تشــكل أحــد التحديــات التــي تعــوق اســتجابة
شــاملة وفعالــة لفيــروس نقــص المناعــة
البشــري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
ـاء
ويشــمل هــذا تجريــم الفئــات الرئيســية بنـ ً
علــى ســلوكياتهم .تتنــوع العقوبــات مــن
الســجن وتصــل إلــى القتــل فــي بعــض البــاد.
تتكــون الشــبكة اإلقليميــة العربيــة لمكافحــة
اإليــدز مــن منظمــات المجتمــع المدنــي
المحليــة التــي تعمــل مــع األفــراد المتعايشــين
مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــري والفئــات
ُأطلِ قــت الشــبكة
الرئيســية األخــرى.
اإلقليميــة العربيــة لمكافحــة اإليــدز
وســجلت عــام 2016
فــي تونــس عــام ُ 2002
فــي لبنــان كمنظمــة مجتمــع مدنــي دوليــة.
ســاعدت المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة
الشــبكة اإلقليميــة العربيــة لمكافحــة اإليــدز
فــي إنشــاء منصــة علــى اإلنترنــت تســتطيع
منظمــات المجتمــع المدنــي ومقدمــو
الخدمــات الوطنيــة واألفــراد المتعايشــين مــع
فيــروس نقــص المناعــى البشــري والفئــات

الرئيســية األخــرى مــن خاللهــا مناقشــة القضايــا
أيضــا
القانونيــة والحقوقيــة .قدمــت المنظمــة ً
الدعــم المالــي والفني للشــبكة إلنشــاء مســتودع
مرجعــي باللغــات العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية
خــاص بالمــواد المتصلــة بفيــروس نقــص
المناعــة البشــري فــي المنطقــة وعلــى الصعيــد
(.)www.ranaa.net/repository
الدولــي
منــذ عــام  ،2009تعمــل منظمــات المجتمــع
المدنــي المعنيــة بفيــروس نقــص المناعة البشــري
والصحــة والحقــوق والمشــاركة فــي التصــدي
للفيــروس فــي منطقــة الشــرق األوســط
ســنويا.
معــا وتجتمــع
وشــمال أفريقيــا
ً
ً
تكونــت شــبكة مينــا لإليــدز والقانــون
فــي عــام  2016وتضــم حاليــا منظمــات
المجتمــع المدنــي مــن الجزائــر وجيبوتــي
ومصــر واألردن ولبنــان والمغــرب وتونــس.
يتبــادل أعضــاء شــبكة مينــا لإليــدز والقانــون
المعلومــات والمــوارد الخاصــة بالمســائل
القانوينــة المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة
البشــري ويخططــون لالســتفادة مــن الشــبكة

فــي تعبئــة المــوارد لدعــم أعمالهــمُ .أنشــئت
الشــبكة بدعــم مالــي وفنــي مــن المنظمــة
الدوليــة لقانــون التنميــة .قــدم برنامــج
أيضــا الدعــم الفنــي
األمــم المتحــدة اإلنمائــي ً
لشــبكة مينــا لإليــدز والقانــون فــي عــام .2017
“ نحــن ،منظمــات المجتمــع المدنــي،
لســنا ضدكــم (نقصــد بذلــك لســنا
ضــد الحكومــات) بــل نحــن يدكــم
الممتــدة ألننــا نســتطيع أن نصــل إلــى
أماكــن ال يســتطيع موظفــو الحكومــة الوصول
إليهــا .نســتطيع تقديــم خدمــات قد ال تقدمها
الحكومــات .أدعوكــم لتتعاونــوا معنــا فهــذا
مــن التحديــات الكبــرى التــي نواجههــا اليــوم
بعــد ظهــور األنظمــة السياســية الجديــدة
(فتــرة مــا بعــد الثــورات)”.
إيلــي أعــرج – المديــر التنفيــذي لشــبكة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا للحــد مــن مخاطــر
اســتخدام المخــدرات (مينــارة) ورئيــس الشــبكة
اإلقليميــة العربيــة لمكافحــة اإليــدز
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نماذج الخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري:
أعــدت المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة
مجموعة من اإلرشــادات الفنية لتعزيز وتوســيع
نطــاق الخدمــات القانونيــة المتصلــة بفيــروس
نقص المناعة البشــري ،شــملت هذه اإلرشادات
“حزمــة أدوات رفــع مســتوى الخدمــات القانونية
المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري.
تحــدد هــذه الحزمــة مــن األدوات ثمانيــة
نمــاذج لتقديــم الخدمــات القانونيــة المتصلــة
بفيــروس نقــص المناعــة البشــري (الشــكل .)3
ودعمــت المنظمــة منذ ذلك الحين نماذج أخرى

جــدول رقــم ( :)1منظمــات المجتمــع المدنــي التــي يدعمها برنامج المنظمة الدولية لقانــون التنمية والطرق

المتعــددة التــي يمكــن تقديــم خدمــات قانونيــة متصلة بفيــروس نقص المناعة البشــري من خاللها
أمريكا الالتينية

لتقديــم المعلومــات والخدمــات مثــل خطــوط
الهاتــف الســاخنة والخدمــات القانوينــة عبــر
اإلنترنت ومن خالل وسائل التواصل االجتماعي.

الدولة

أيضــا “مبــادئ
شــملت مجموعــة اإلرشــادات ً
توجيهيــة بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــري
وحقــوق اإلنســان للمســاعدين القانونييــن”
(صــادرة باللغــة اإلســبانية) باإلضافــة إلــى
ملخصــات لســوابق قضائيــة عــن التمييــز المتصل
بفيــروس نقــص المناعــة البشــري والحــق فــي
الصحــة ومناهــج تدريــب للمحاميــن علــى
قانــون نقــص المناعــة البشــري وسياســاته.

حزمــة أدوات :رفــع
مستــــــوى الخدمــــات
القانونيــة المتصلــــة
بفيــروس نقــص المناعــة
البشري

الخدمات القانونية المتصلة
بفيروس نقص المناعة
البشري المقدمة من
ِقبل محاميين خصوصيين
يعملون لحساب منظمات
مجتمعية.

مبــادئ توجيهيــة بشــأن
فيــروس نقــص المناعــة
البشري وحقوق اإلنسان
للمســاعدين القانونييــن”
(صادرة باللغة اإلســبانية)

٣

المتصلة بفيروس نقص
المناعة البشري

السلفادور

فيدا نويفا

الخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري المندمجة في منظمات
خدمات فيروس نقص المناعة البشري المقدمة من خالل الخدمات المجتمعية

جواتيماال

مؤسسة فرناندو إتوربيدي والشبكة القانونية

منظمة فيروس نقص المناعة البشري تعمل في شراكة مع إحدى الشبكات
القانونية ( + )Red Legalالخدمات المجتمعية

المكسيك

ليترا إس

الخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري كجزء من نشاط
منظمات حقوق اإلنسان بالمعنى األوسع  +خدمات قانونية عبر اإلنترنت

بيرو

معهد الدراسات الصحية والجنسية والتنمية البشرية

الخدمات القانونية المتصلة
بفيروس نقص المناعة
البشري المندمجة في
منظمات خدمات فيروس
نقص المناعة البشري أو
خدمات تقليل الضرر.

فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
الدولة

الجزائر

جمعية إيدز الجزائر

الخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري كجزء من نشاط
منظمات حقوق اإلنسان بالمعنى األوسع  +خدمات قانونية عبر اإلنترنت

مؤسسة الشهاب للتنمية والتطوير

الخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري كجزء من نشاط
منظمات حقوق اإلنسان بالمعنى األوسع

كاريتاس مصر

الشريك :جمعية تنمية المرأة المصرية

جمعية األصدقاء

الشريك :جمعية أيادينا للتنمية الشاملة

مصر

مركز مجار للتنمية والخدمات القانونية

5

٤

٦

الشريك :المركز المصري لإلصالح المدني والتشريعي

الخدمات القانونية المتصلة
بفيروس نقص المناعة البشري
المقدمة من خالل الخدمات
المجتمعية.

الشــكل ( )3نمــاذج الخدمــات القانونيــة
المتصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري

الخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري المندمجة في
منظمات خدمات فيروس نقص المناعة البشري المقدمة من خالل الخدمات
المجتمعية

المنظمة

المركز القومي للعدالة والسالم االجتماعي

الخدمات القانونية المتصلة بفيروس
نقص المناعة البشري كجزء من
نشاط منظمات حقوق اإلنسان
بالمعنى األوسع.
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الخدمات القانونية المتصلة بفيروس
نقص المناعة البشري المندمجة في
هيئات الدعم القانوني الحكومية.

نماذج الخدمات القانونية

٧

الخدمات القانونية المتصلة
بفيروس نقص المناعة البشري
المقدمة من ِقبل محاميي
القطاع الخاص أو المحامين
المتطوعين.

1
٢

٨

اإلئتالف اإلكوادوري لألفراد المتعايشين مع

الخدمات القانونية المستقلة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري +
الخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري المقدمة من خالل
الخدمات المجتمعية  +شبكة من المدافعين عن حقوق اإلنسان

اإلكوادور

الخدمات القانونية المستقلة الخاصة
بفيروس نقص المناعة البشري.
الخدمات القانونية المتصلة
بفيروس نقص المناعة البشري
المقدمة من ِقبل كليات الحقوق
بالجامعات.

المنظمة

وصف الخدمات القانونية

Windows of Blessings Charity

األردن

الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان – مبادرة فيروس نقص

لبنان

سكون

المغرب

المنظمة األفريقية لمكافحة السيدا

تونس

جنسيا
الجمعية التونسية لمقاومة األمراض المنقولة
ً

المناعة البشري والقانون

والسيدا

وصف الخدمات القانونية

الخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري كجزء من نشاط
منظمات حقوق اإلنسان بالمعنى األوسع
الخدمات القانونية المتصلة بيفروس نقص المناعة البشري المندمجة في
منظمة عاملة في مجال فيروس نقص المناعة البشري والحقوق
الخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري كجزء من نشاط
مكتب محاماة بالمعنى األوسع
الخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري كجزء من نشاط
منظمات حقوق اإلنسان بالمعنى األوسع
الخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري المندمجة في
العيادات الخارجية العالجية لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات
الوقاية والعالج لمتعاطيي المخدرات

الخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري كجزء من نشاط
منظمات حقوق اإلنسان بالمعنى األوسع  +استخدام وسائل التواصل
االجتماعي

الخدمات القانونية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري المندمجة في
العيادات الخارجية العالجية لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات
الوقاية والعالج لمتعاطيي المخدرات

الخدمات القانونية المتصلة بيفروس نقص المناعة البشري المندمجة في
منظمة عاملة في مجال فيروس نقص المناعة البشري والحقوق  +خطوط
الهاتف الساخنة
الخدمات القانونية المتصلة بيفروس نقص المناعة البشري المندمجة في
منظمة عاملة في مجال فيروس نقص المناعة البشري والحقوق
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 للقضاء على اإليدز، مساواة في المعاملة،مساواة في الحقوق

:ملحوظات
1.

 شــعارنا.خــال مــن الوصــم والتمييــز
“هدفنــا هــو مجتمــع
ِ
 هــذه قضيــة أؤمــن بهــا وأشــعر.‘هــو ’الوصــم يقتــل األمــل
 رســالتي األساســية هــي.بالســعادة أثنــاء العمــل علــى ذلــك
 ال يمكننــا معاقبــة.تقبلنــا لبعــض وإنهــاء الوصــم والتمييــز
 هــؤالء.اآلخريــن فقــط ألننــا نؤمــن بمعتقــدات مختلفــة
الذيــن يختلفــون عنــا ليســوا بالضــرورة علــى خطــأ أو مــن
 كل فــرد مننــا نشــأ فــي بيئــة مختلفــة وأصبــح لنــا.المجرميــن
 ال يجــب أن نشــبه بعضنــا البعــض.مفاهيــم وهويــات مختلفــة
”.ولكــن علينــا تقبــل اآلخــر ألننــا نعيــش فــي نفــس المجتمــع
محمد الناصر – محام ومؤسس مبادرة فيروس نقص المناعة البشري والقانون
– األردن

Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA, 2001 Doc ONU a/RES/S-26/2. http://www.un.org/ga/aids/
coverage/FinalDeclarationHIVAIDS.html

2. Declaración política sobre El VIH y SIDA, Asamblea General de la ONU : en la vía rápida para acelerar la lucha contra
el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030, 2016 UN Doc A/RES/70/266. http://www.unaids.org/en/resources/
documents/2016/2016-political-declaration-HIV-AIDS
3. Consultar en general: ‘Getting to Zero – UNAIDS Strategy 2011-2015’ y ‘En la via rápida para poner fin al SIDA – ONUSIDA
Estrategia 2016-2021
4. International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights (UNAIDS & OHCHR, 2006). http://data.unaids.org/publications/ircpub07/jc1252-internguidelines_en.pdf
5. Taking Action Against HIV (UNAIDS, IPU, UNDP, 2007) IPU Handbook for Parliamentarians, no.15. http://data.unaids.org/ pub/
manual/2007/20071128_ipu_handbook_en.pdf
6. Key Programs to Reduce Stigma and Discrimination and Increase Access to Justice in National HIV Responses (UNAIDS,
2012). http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Key_Human_Rights_Programmes_en_May2012_0.pdf
7. ONUSIDA Actualización del 1 de diciembre, 2016 ‘Key Populations’. http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/
featurestories/2016/ november/20161121_keypopulations
8. Barr, D. (2015). Improving the Legal Environment for HIV and Sexual and Reproductive Health and Rights in Southern Africa,
the Middle East and North Africa, and Latin America: The Ford Foundation’s Support of the International Development Law
Organization (IDLO) y the Southern Africa Litigation Center (SALC). En los archivos de la Fundación Ford e IDLO.
9. De modo general consultar los datos de país de ONUSIDA: http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/; Informes de
país sobre avances en el cumplimiento de los compromisos globales http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/
countryprogressreports/2016countries/; ONUSIDA Atlas de Poblaciones Clave: http://www.aidsinfoonline.org/kpatlas/#/
home; Comisión Mundial sobre VIH y el derecho (2012) https://hivlawcommission.org/report/
10. En algunos estados. México tiene un sistema federal y las leyes difieren de un estado a otro.
11. Consultar de modo general Cornell University Transgender Law Center (2016). Report on Human Rights Conditions on
Transgender Women in Mexico (Informe sobre la condición de derechos humanos de las mujeres transgénero en México)
https://transgenderlawcenter.org/wp-content/uploads/2016/05/CountryConditionsReport-FINAL.pdf
12. Código Penal Art. 230.
13. Detalles de referencia del caso e información adicional disponibles en la Fundación Al Shehab.

شــكر

14. Ver Sentencia de referencia del Tribunal egipcio sobre discriminación y VIH en : http://www.idlo.int/news/highlights/egyptslandmark-court- decision-hiv-discrimination
15. Corte de Constitucionalidad de Guatemala Expedientes Acumulados 635-3013 Y 636-2013 (2013).

)Ford Foundation( تــود المنظمــة الدوليــة لقانــون التنميــة تقديــم الشــكر لمؤسســة فــورد

16. Informe de la reunión archivado en IDLO: http://www.idlo.int/news/highlights/lebanon-meeting-law-enforcement-and-hivresponse

 اســتثمرت مؤسســة فــورد علــى مــدار.بفيــروس نقــص المناعــة البشــري وقانــون الصحــة

17. Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Expediente SS-0109-2013

صنــدوق أوبــك للتنميــة العالميــة

.جهــود النهــوض بالكرامــة اإلنســانية حــول العالــم

19. ONUSIDA (2016) Prevention Gap Report. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-prevention-gap-report_ en.pdf

.المالــي للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة خاصــة فــي البلــدان ذات الدخــل المنخفــض

21. Toolkit: Scaling Up HIV-related Legal Services and Rights (IDLO, UNAIDS, UNDP, 1999) Disponible en todos los idiomas de la
ONU. http://data.unaids.org/pub/manual/2010/20100308revisedhivrelatedlegalservicetool kitwebversion_en.pdf .

)لتقديمهمــا الدعــم المالــي للبرنامــج المعنــيOFID( ولصنــدوق أوبــك للتنميــة العالميــة
ثمانيــة عقــود فــي األفــكار االبتكاريــة واألفــراد ذوي الرؤيــة والمؤسســات التــي تقــود

18. Ver: Stigma Kills Hope. https://vimeo.com/149182522

) مؤسســة تمويليــة تنمويــة تابعــة لــدول األوبــك تــم تأسيســها لتقديــم الدعــمOFID(

20. UNAIDS (2016) Prevention Gap Report. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-prevention-gap-report_ en.pdf

مور بمساعدة تغريد الحاج وميلينا-صاغ هذا التقرير وأجرى البحوث الخاصة به لوسي ستاكبول
.www.watipa.org بيريانس من واتيپا

22. Guia Sobre VIH y Derechos Humanos: Para Facilitadores Legales (IDLO, 2014). http://www.idlo.int/publications/guia-sobrevih-y-derechos-humanos
23. En algunos casos las organizaciones de derechos y de servicios de salud se unen para fortalecer sus capacidades respectivas .

مزيد من المعلومات حول برنامج المنظمة الدولية لقانون التنمية المعني بفيروس
 أو التواصل علىwww.idlo.int نقص المناعة البشري وقانون الصحة متواجدة على
.healthlaw@idlo.int
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المنظمة الدولية لقانون التنمية هي المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تكرس علمها لدعم سيادة القانون
.بصفة حصرية
تعمل المنظمة الدولية لقانون التنمية البشرية على تمكين الحكومات واألفراد إلصالح القوانين وتعزيز
 تتنوع البرامج واألبحاث وأنشطة.المؤسسات لدعم السالم والعدالة والتنمية المستدامة والفرص االقتصادية
الدعوة للسياسات التي تجريها المنظمة لتشمل جميع مجاالت سيادة القانون والتي تضم السالم وبناء
أيضا التنمية االجتماعية واإلنعاش االقتصادي في البلدان الخارجة من نزاعات والتي
ً  وتشمل،المؤسسات
.تسعى من أجل الديموقراطية

،مساواة في الحقوق
،مساواة في المعاملة
للقضاء على اإليدز
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