
 

 
 

 
 

 في  الحق في المساواة
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في منطقة الشرق  الحق في المساواة
 األوسط وشمال أفریقیا
 بناء االستجابات القائمة على األدلة

 بینلحمایة وتعزیز حقوق اإلنسان 
 فئات السكان المستضعفة والمھمشة

 
  

في مجال مكافحة اإلیدز،  لم یكن تطویر ھذه الوثیقة ممكناً لوال الدعم السخي الذي قّدمھ الشعب األمریكي من خالل خطة رئیس الوالیات المتحدة الطارئة للمساعدة
. AID-OAA-A-14-00046رقم  "ٍل من اإلیدزلتعزیز التدخالت العالیة التأثیر من أجل جیل خا"والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة بموجب االتفاقیة التعاونیة 

تحدة الطارئة للمساعدة في ھذا وال تعكس المعلومات المقّدمة في ھذه الوثیقة بالضرورة وجھات نظر الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة، أو خطة رئیس الوالیات الم
 مجال مكافحة اإلیدز، أو حكومة الوالیات المتحدة.



 

 



 

 
 

AIDSFree 

إّن مشروع تعزیز التدخالت ذات األثر العالي من أجل جیل خال من اإلیدز ھو اتفاق تعاوني مدتھ خمس سنوات 
ممول من خطة الرئیس األمریكي الطارئة لإلغاثة من اإلیدز، مع وكالة التنمیة الدولیة التابعة للوالیات المتحدة، 

ویتولى معھد البحث والتدریب التابع لمعھد  ".AID-OAA-A-14-00046"بموجب االتفاق التعاوني 
الدراسات االستراتیجیة المشتركة تنفیذ ھذا المشروع، باالشتراك مع شركائھما في شركة أبت أسوشیتز، 
ومؤسسة إلیزابیث غالسر ألمراض األطفال، ومؤسسة إینكومباس المحدودة، ومنظمة الصحة العالمیة، 

ص المناعة البشریة/اإلیدز، ومؤسسة جبیغو، ومنظمة باث. ویدعم مشروع والتحالف الدولي لمكافحة فیروس نق
خطة الرئیس الطارئة لإلغاثة من اإلیدز وتدفع عملیة تنفیذھا نحو األمام " AIDSFree" جیل خاٍل من اإلیدز

ة، وحكومات من خالل توفیر تنمیة القدرات والدعم التقني لبعثات وكالة التنمیة الدولیة التابعة للوالیات المتحد
 البلدان المضیفة، ومنفذي فیروس نقص المناعة البشریة على المستویات المحلیة واإلقلیمیة والوطنیة.

 اإلیدز/فیروس نقص المناعة البشریةمعلومات حول التحالف الدولي لمكافحة 
 ،منظمات المجتمع المدني المس����تقلة والمتواجدة على الص����عید الوطني یتألف من ،رابتكعلى اال قائمنحن تحالف 

 رؤیتنا لعالم خاٍل من اإلیدز. وما ُیوّحدنا ھو

فیروس نقص لمكافحة المحلي والوطني والعالمي على الص���عید ملتزمون بالعمل المش���ترك مع المجتمعات  ونحن
 حقوق اإلنسان.مناصرة و ،الصحةتعزیز و ،المناعة البشریة

ولكل ش��خص الحق في الوص��ول  ،أن حیاة جمیع البش��ر ذات قیمة متس��اویةونحن نعتبر قیمنا، على  مبنیة أعمالنا
 حیاة صحیة.للحصول على التي یحتاجھا  فیروس نقص المناعة البشریةإلى المعلومات والخدمات المتعلقة ب
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 شكر وتقدیر
ش����ارك في إعداد ھذا التقریر لینیا رینتون (مس����تش����ارة مس����تقلة) وموظفون في التحالف الدولي لمكافحة فیروس 
نقص المناعة البش������ریة/اإلیدز، بما في ذلك كاثرین س������یمونز، وكاتارزینا الالك، وإنریكي رس������توي، وأوراتیل 

نطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا الذین موسیكي، وجوانا دیفیس. وُیعّبر المؤلفون عن امتنانھم لشركائھم في م
"الحق في المس���اواة"  مش���روعقدموا لھم التوجیھات والمدخالت والمالحظات، ویش���كرون جمیع المش���اركین في 

لمش�������اركة تجاربھم وأفكارھم، من خالل الكتابة أو المقابالت الفردیة. وقد تم نش�������ر جمیع االقتباس�������ات بموافقة 
المقابالت. مع مالحظة أنھ بھدف الحفاظ على قدرتھم على العمل في الس�����یاقات  االش�����خاص الذین أُجریْت معھم

 القطریة الحساسة، فقد فّضل بعض األفراد والمنظمات عدم ذكر أسمائھم.
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 مقدمة
 

ھذه فیھا ننسى  التي المراتھي كثیرة ولكن كم أمراً واضحاً ومسلّماً بھ،  ھذا الكالمقد یبدو واألشخاص مھّمون. 
وذلك عندما ُنرّكز بشكل متزاید على قمع الفیروس  ،فیروس نقص المناعة البشریةقطاع الصحة و ضمنالحقیقة 

 إلنھاء الوباء؟

س���معنا من خالل ھذا المش���روع فلقد " أن الناس مھّمون. الحق في المس���اواةوفي ھذا الس���یاق، ُیذّكرنا مش���روع "
 ،المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنس�����ي ومغایري الھویة الجنس�����انیة وحاملي ص�����فات الجنس�����ین ص�����وت

في جمیع أنحاء الش��رق األوس��ط  فیروس نقص المناعة البش��ریةواألش��خاص المص��ابین ب ،والالجئین والمھاجرین
عن نقاط ض��عف األش��خاص " األدلة والش��ھادات التي تكش��ف الحق في المس��اواةوش��مال أفریقیا. وُیوّفر مش��روع "

العنف، والوصم،  :في جمیع أنحاء المنطقة. ویشمل ذلك فیروس نقص المناعة البشریةاألكثر عرضة لإلصابة ب
لألشخاص  النفسیةظھر تأثیر التمییز على الصحة ، وانعدام الفرص االقتصادیة والتمثیل القانوني. كما یُ والتشرد

 الذین یجب حمایتھم من قبل الدولة والمجتمع.

" في تونس ولبنان والمغرب والجزائر جنباً إلى جنب مع األش����خاص الحق في المس����اواةھذا وقد عمل ش����ركاء "
إصدار  معمنذ عقود، حیث أن التزامھم لن ینتھي بأي حال من األحوال  فیروس نقص المناعة البشریةالمصابین ب

مة على العكس فقد خلق". بل في المس��������اواةالحق تقریر " لیس فقط لجمع األدلة  ،ھذا المش�������روع منص��������ة قّی
وإنما أیض��اً من أجل االس��تجابة لتحدیات حقوق اإلنس��ان التي تواجھھا فئات الس��كان المھمش��ة. ومن  ،ومش��اركتھا

ھا الجھات المانحة والحكومات والمجتمع المدني تثابر أنجداً ھم مال القائمة على  االس�������تجاباتمن خالل  بعمل
 احترام حقوق األشخاص المھمشین في المنطقة. تعزیز بھدف األدلة،

 

 الدكتور انریكي رستوي
 اإلیدز/فیروس نقص المناعة البشریةالتحالف الدولي لمكافحة في  المعرفة قسم رئیس
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 الملّخص التنفیذي
 

الناس في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بشكل روتیني من حقوق اإلنسان األساسیة على أساس النوع  یُحرم
 فیروس نقص المناعة البش���ریةوحالة اإلص���ابة ب ،عنھاوالھویة الجنس���انیة والتعبیر  ،والتوجھ الجنس���ي ،االجتماعي

لوص���م ل یة المس���تض���عفة والمھمش���ة ھذهفئات الس���كان الرئیس��� تعرضوتمھاجرین أو الجئین. بس���بب كونھم و/أو 
حتى في البلدان التي ص����ادقْت  ،والتمییز واالض����طھاد وإس����اءة المعاملة من قِبل الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة

القوانین العق�ابی�ة واألعراف إذ غ�الب�اً م�ا تؤدي على مع�اھ�دات واتف�اقی�ات حقوق اإلنس��������ان ال�دولی�ة أو اإلقلیمی�ة. 
المواقف والسلوكیات حیث یواجھون  ،نیألشخاص المھمشإلى خلق بیئة غیر حاضنة لوالدینیة االجتماعیة والثقافیة 

والعاملین  ،وأرباب العمل ،وُمّالك العقارات ،أفراد األس��رة قبل لون بالرفض والعنف منیُقابَ والتي تص��مھم بالعار، 
انتش��ار ش��عور وغیرھم من مقّدمي الخدمات. ومن غیر المس��تغرب أن یؤدي ذلك إلى  ،في مجال الرعایة الص��حیة

على سبیل المثال  — بما في ذلك ،لسعي للحصول على الخدماتاالخوف بین األشخاص المھمشین وإحجامھم عن 
 .المقدم لھ دعمالوعالجھ و فیروس نقص المناعة البشریةاختبار  — ال الحصر

في منطقة الش���رق األوس���ط  فیروس نقص المناعة البش���ریةتض���اعف العدد الس���نوي لإلص���ابات الجدیدة ب وقد
في ھذا العدد.  اً في وقت شھدْت فیھ المناطق األخرى انخفاضاً ملحوظ اً،عام 20وشمال إفریقیا خالل أقل من 

 .2017جدیدة في عام من ھذه اإلصابات ال %98وقد شّكلْت فئات السكان المھمشة وشركائھا الجنسیین 

 ،لیس فقط في توفیر الخدمات والدعم المباش��ر ،اً حیوی اً دور منظمات المجتمع المدني أمرُیعّد  ،في ھذا الس��یاق
تطویر السیاسات الحكومیة التي تصون حقوق فئات السكان  على للحثّ في جمع األدلة واستخدامھا  اً وإنما أیض

 ،من خالل جمع وتوثیق انتھاكات حقوق اإلنس���انوالمھمش���ة في المنطقة وُتص���ادق علیھا وتعمل على إنفاذھا. 
ستجابات فّعالة قائمة على األدلة وفق تنفیذیمكن لمنظمات المجتمع المدني  لمعاییر الممارسة الجیدة المعترف  اً ا

وتجدر اإلش���ارة إلى انھ من المھم جداً دعم عمل المنظمات الناش���ئة لتعزیز قدراتھا ومص���داقیتھا في  .اً دولیبھا 
 ھذا السیاق.

بحقوق المتعلقة والعوائق  ،والتمییز ،" على معالجة أثر عدم المس��اواةالحق في المس��اواةمش��روع "وقد عمل 
فیروس نقص الوص����ول إلى خدمات  على األفراد قدرةالتي َتحد من  ،على فئات الس����كان المھمش����ة ،اإلنس����ان

مش����روع  ض����من إطارویأتي ھذا المش����روع  .الحص����ول علیھا تدفعھم إلى التوقف عن وو/أ المناعة البش����ریة
 ،الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة الذي تموّلھ ،"تعزیز التدخالت العالیة التأثیر من أجل جیل خاٍل من اإلیدز"

") (ُیش����ار إلیھ فیما یلي باس����م "التحالف اإلیدز/فیروس نقص المناعة البش����ریةالتحالف الدولي لمكافحة  وُینّفذه
 طریین في لبنان وتونس والجزائر والمغرب.شریك في االتحاد، إلى جانب الشركاء القُ  بصفتھ

" في المس���اواةالحق مش���روع "قدم  ،واألطراف المعنیة األخرىعمل بش���كل مباش���ر مع المس���تفیدین ال وبھدف
والمثلیات  فیروس نقص المناعة البشریةب المصابینلحركات والمنظمات الناشئة التي یقودھا األشخاص الدعم ل

 والمثلیون ومزدوجو المیل الجنسي ومغایرو الھویة الجنسانیة وحاملو صفات الجنسین.

باستخدام  1حقوق اإلنسانلحالة انتھاك  240ھذا وقد قام الشركاء من المجتمع المدني في لبنان وتونس بتوثیق 
، وھو نظام للرصد واالستجابة ُتدیره المجتمعات المحلیة. وقد REAct "الحقوق، واألدلة، واإلجراءاتنظام "

الوص��ول تس��ھیل و ،مأوىاالجتماعي، والغذاء، والتقدیم الدعم القانوني والنفس��ي من خالل اس��تجاب الش��ركاء 
 وغیرھا من الخدمات الصحیة. فیروس نقص المناعة البشریةإلى خدمات 

المس���تض���عفین األش���خاص التقنیة للعمل مع القدرات بناء في المش���روع س���اھم فقد  ،في الجزائر والمغربأما 
 ،بین الدولعلى التعلّم والدعم المتبادل لتشجیع ل نشأتأُ ، ةمنصة إقلیمیسمحت والمھمشین وصّناع القرار. كما 

 آمن. بشكلللمشاركة وتبادل الخبرات تشدداً ألشخاص في البلدان األكثر أمام االفرصة بإتاحة 
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. ومع اقتراب المبادرة األطراف المعنیة" تقدیراً عالیاً من ِقبل الحق في المساواةالقى مشروع "وفي الواقع فقد 
في یمكن فقدان الزخم إذ  ،تم اإلعراب مراراً وتكراراً عن القلق بش����أن االس����تدامة وتعبئة الموارد ،من نھایتھا
 . وتشمل التوصیات الرئیسیة ما یلي:حال توقفھا

 

 
 

 

                                                           
 .2018تشرین األول/أكتوبر  31جمع وتوثیق الحاالت حتى . واستمّرْت عملیة 2018أغسطس آب/یعكس ھذا الرقم الحاالت المسّجلة حتى نھایة  1
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 " المس�����اواةالحق في معلومات أس�����اس�����یة حول مش�����روع "
 في الشرق األوسط

 

عمل التحالف مع ثمانیة ش�������ركاء من المجتمع المدني في الجزائر ولبنان والمغرب  ،2015و 2005بین عامي 
للرجال الذین  فیروس نقص المناعة البشریةالصحة الجنسیة والوقایة من ب الخاصة الحتیاجاتلوتونس لالستجابة 

. كان الھدف من برنامج االس����تجابة لفئات الس����كان الرئیس����یة في معادیةیمارس����ون الجنس مع الرجال في بیئات 
منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال أفریقیا (الممّول من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة) ھو توس���یع الوص���ول إلى 

 لرجال الذین یمارس�����ون الجنس معل فیروس نقص المناعة البش�����ریةخدمات الوقایة والرعایة والدعم الخاص�����ة ب
الیة لالس�������تجابة بفعّ  اً في خلق بیئة أكثر تمكینإلى المس�������اعدة  إض�������افةً  ،ماتدوتحس�������ین جودة ھذه الخ، الرجال

لدى الرجال الذین یمارس��ون  فیروس نقص المناعة البش��ریةالص��حة الجنس��یة والوقایة من الخاص��ة بالحتیاجات ل
 إنجازات المبادرة). حول لالطالع على ملّخص 1الملحق راجع الجنس مع الرجال. (

دورا أس����اس����یاً في تنفیذ التحالف وش����ركاؤه في الجزائر ولبنان والمغرب وتونس لعب  ،من خالل ھذا المش����روع
، والدعوة جھود المناص��رةفي دعم  بش��كل كبیر س��اھمواو، فیروس نقص المناعة البش��ریةاالس��تجابات الخاص��ة ب

 كما كانوا أیضاً منخرطین في عملیة بناء القدرات التقنیة والتنظیمیة. .وذلك على المستوى الوطني واإلقلیمي

ع في العمل  "الحق في المس���اواة"مش���روع وقد اعتمد  الحقوق الذي تم تنفیذه  في مجالعلى ھذا األس���اس وتوس���ّ
بل أیض��اً الرجال الذین یمارس��ون الجنس مع الرجال  إذ لم یعد یش��مل فقطإطار المش��روع األولي. ض��من بالفعل 

بما في ذلك المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنس��ي  ،جمیع فئات الس��كان الرئیس��یة والمس��تض��عفة والمھمش��ة
، فیروس نقص المناعة البش��ریةالمص��ابین بومغایري الھویة الجنس��انیة وحاملي ص��فات الجنس��ین، واألش��خاص 

" من معالجة أوجھ الض��عف المتداخلة، المس��اواةالحق في مش��روع " ھذا األمر والالجئین. وقد مّكن، والمھاجرین
فیروس نقص قدرة األفراد على الوص������ول إلى خدمات والتمییز االجتماعي والقانوني واالقتص������ادي الذي ُیعیق 

 .و/أو تدفعھم إلى التوقف عن الحصول علیھا المناعة البشریة

مم مش���روع " ُتھدد الحیاة والتي یختبرھا الش���ركاء  " لالس���تجابة لحاالت الطوارئ التيالحق في المس���اواةكما ص���ُ
كما س���محت منص���ة إقلیمیة، أُنش���أت للتش���جیع على التعلّم والدعم المتبادل بین والمس���تفیدون على أس���اس منتظم. 

 الدول، بإتاحة الفرصة أمام األشخاص في البلدان األكثر تشدداً للمشاركة وتبادل الخبرات بشكل آمن.

الذي  ،”تعزیز التدخالت العالیة التأثیر من أجل جیل خاٍل من اإلیدز“مش���روع  ویأتي ھذا المش���روع ض���من إطار
في أربعة بلدان  عمل التحالففي االتحاد. بص��فتھ ش��ریك التحالف  وُینّفذه ،الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة تمولّھ

 طریین التالیین:مع الشركاء القُ  ،مركزیة
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وال س����یما  ،األطراف المعنیة" مع الحلفاء اإلقلیمیین وفي المس����اواة الحقعمل مش����روع " ،وباإلض����افة إلى ذلك
وجمعیة الحد من الض��رر ) MENARosa( فیروس نقص المناعة البش��ریةالمص��ابات بالش��بكة اإلقلیمیة للنس��اء 

 .)MENAHRA( في الشرق األوسط وشمال أفریقیا

فیروس نقص المناعة المدیر القطري لبرنامج األمم المتحدة المش������ترك المعني ب ،لس������عد س������وااوُیش������یر محمد 
 " قائالً:الحق في المساواةمشروع "إلى قیمة  ،في تونس اإلیدز/البشریة

حقوق  للدفاع عن" أن تمكین المجتمعات وتزویدھا بالمعرفة الالزمة الحق في المس������اواة"ُیظھر نموذج "
ُیكّمل جمیع  ،بالشكل المناسب الحقوق اْطالع ھذه المجتمعات علىإضافة ًإلى اإلنسان وتوثیق انتھاكاتھا، 

 ".اتاالستجابلتعزیز جھودنا 

س�����واء على الص�����عید  ،"الحق في المس�����اواةُیلّخص ھذا التقریر اإلنجازات والتحدیات التي یواجھھا مش�����روع "
علیھا. كما ُیقّدم توص��یات بش��أن االس��تدامة والتوّجھ المس��تقبلي لھذا العمل  ُیرّكزاإلقلیمي أو في حدود البلدان التي 

 السیاق اإلقلیمي ووجود برامج أخرى.آخذاً بعین االعتبار  ،الحیوي
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شریة شرق  فیروس نقص المناعة الب سان في ال وحقوق اإلن
 األوسط وشمال أفریقیا

 

ُیحرم الناس في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفریقیا بش��كل روتیني من حقوق اإلنس��ان األس��اس��یة على أس��اس 
فیروس نقص المناعة ، وحالة اإلص����ابة بعنھاالنوع االجتماعي، والتوجھ الجنس����ي، والھویة الجنس����انیة والتعبیر 

لرئیس��یة المس��تض��عفة والمھمش��ة ھذه و/أو بس��بب كونھم مھاجرین أو الجئین. وتتعرض فئات الس��كان ا البش��ریة
للوص���م والتمییز واالض���طھاد وإس���اءة المعاملة من ِقبل الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة، حتى في البلدان التي 
صادقْت على معاھدات واتفاقیات حقوق اإلنسان الدولیة أو اإلقلیمیة. إذ غالباً ما تؤدي القوانین العقابیة واألعراف 

افیة والدینیة إلى خلق بیئة غیر حاض�������نة لألش�������خاص المھمش�������ین، حیث یواجھون المواقف االجتماعیة والثق
والس����لوكیات التي تص����مھم بالعار، وُیقاَبلون بالرفض والعنف من قبل أفراد األس����رة، وُمّالك العقارات، وأرباب 

غرب أن یؤدي ذلك العمل، والعاملین في مجال الرعایة الص���حیة، وغیرھم من مقّدمي الخدمات. ومن غیر المس���ت
سعي للحصول على الخدمات، بما في ذلك  شار شعور الخوف بین األشخاص المھمشین وإحجامھم عن ال إلى انت

 وعالجھ والدعم المقدم لھ. فیروس نقص المناعة البشریةاختبار  —على سبیل المثال ال الحصر  —

فیروس نقص المن��اع��ة لمش�������ترك المعني بوفي الواقع، ف��إن آخر النت��ائج الواردة من برن��امج األمم المتح��دة ا
ر بالخیر. ففي الش�رق األوس�ط وش�مال افریقیا، تض�اعف العدد الس�نوي لإلص�ابات الجدیدة  اإلیدز/البش�ریة ال ُتبش�ّ

 اً في وقت ش��ھدْت فیھ المناطق األخرى انخفاض��اً ملحوظ اً،عام 20خالل أقل من  فیروس نقص المناعة البش��ریةب
من ھذه اإلصابات الجدیدة في عام  %98وقد شّكلْت فئات السكان الرئیسیة وشركائھا الجنسیین  2في ھذا العدد.

 .1رقم  الرسم البیانيكما ھو موّضح في ، 2017

 
                                                           

) "بیانات 2018جمیع األرقام الواردة ھنا وفي المخطط الدائري مأخوذة من برنامج األمم المتحدة المش�������ترك المعني بفیروس نقص المناعة البش�������ري/اإلیدز ( 2
 ".2018یدز لعام برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص المناعة البشري/اإل
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حسب فئات السكان في منطقة  فیروس نقص المناعة البشریةع اإلصابات الجدیدة ب: توزّ 1رقم  الرسم البیاني

 2017 ،الشرق األوسط وشمال أفریقیا

واس���عة النطاق لحقوق اإلنس���ان التي العن االنتھاكات  فیروس نقص المناعة البش���ریةال یمكن فص���ل إحص���ائیات 
 في جمیع أنحاء المنطقة. والمھمشة والمستضعفةتعاني منھا فئات السكان الرئیسیة 

امة على قض���ایا الحقوق الحرجة التي ُتؤّثر على فئات الس���كان الرئیس���یة في الدول نظرة ع 1وُیقّدم الجدول رقم 
والمغرب، وتونس. وتش���مل  ،ولبنان ،"، أال وھي: الجزائرالحق في المس���اواةاألربع التي ُیرّكز علیھا مش���روع "

 والوصمة، والتمییز في بیئات الرعایة الصحیة. ،ھذه القضایا مواضیع التجریم وغیرھا من السیاسات التقییدیة
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ھداف  فیروس نقص المناعة یض�������ع برنامج األمم المتحدة المش�������ترك المعني ب ،90-90-90وللوص�������ول إلى أ
للحد  اً التمییز. ویش��مل ذلك أھداف الحد منو فیروس نقص المناعة البش��ریةأھدافاً طموحة للوقایة من  اإلیدز/البش��ریة

شریةمن اإلصابات الجدیدة ب سیة ،فیروس نقص المناعة الب سكان الرئی سیما بین فئات ال والقضاء على القوانین  ،ال 
 .90-90-90ق أھداف لن تتحقّ  ،العوائقوالممارسات التمییزیة في بیئات الرعایة الصحیة. وبدون معالجة ھذه 

ح البیانات الواردة في الجدول رقم  التقییدیة للبیئة القانونیة واالجتماعیة في منطقة الش�������رق الطبیعة  1وُتوض�������ّ
من الصعب معرفة عدد األشخاص المتأّثرین بھذه الحالة. وكما یذكر برنامج ف ،األوسط وشمال أفریقیا. ومع ذلك
فإن البیانات حول فئات الس��كان الرئیس��یة  ،اإلیدز/فیروس نقص المناعة البش��ریةاألمم المتحدة المش��ترك المعني ب

 :یصعب الحصول علیھا أو التأكد من صحتھاغالباً ما 

ال سیما في البیئات التي ُتعتبر فیھا  ،م"إّن أفراد فئات السكان الرئیسیة ... مترّددون في التعریف عن أنفسھ
أو ُیعاقبون علیھا بموجب القانون المحلي. وھذا یجعل من  ،أو دینیاً  اً أفعالھم أو ھویاتھم غیر مقبولة اجتماعی

ومدى  ،ومواقفھم وممارس�����اتھم ،الص�����عب جمع بیانات عالیة الجودة حول موقع وحجم فئات الس�����كان ھذه
شارومدى  كیفیةو ،فیروس نقص المناعة البشریةحصولھم على خدمات  شریة انت  فیروس نقص المناعة الب

 3فیما بینھم."

تحّول إذ ین من النزاعات واألزمات اإلنسانیة. منطقة تحدیات إضافیة مثل تزاید وجود الالجئین الفارّ كما تواجھ ال
إلى مقصد للمھاجرین.  ،ي طریقھم إلى أوروبافالمھاجرون  ھاعبری بلداناللذان كانا في السابق  ،المغرب وتونس

فیروس والوقایة من  ،وحریة التعبیر ،األمناألشخاص الذین ُیحرمون من حقوقھم في إن  ،وفي كثیر من األحیان
الدعم النفس�������ي والطبي حرمون أیض�������اً من یُ وغیرھا من الخدمات،  ةرعایالو عالجالو نقص المناعة البش�������ریة

 ،عملیات الترحیل القس�ريوقد أظھرْت . الض�روریة من أش�كال الدعم اوغیرھالمأوى الحص�ول على ووالقانوني 
 ش��خاصاألوالتعذیب وغیرھا من االنتھاكات المرتكبة ض��د  ،واالعتقال ،والفص��ل من العمل ،والطرد من المنازل

فیروس نقص المناعة ب المص��ابینفض��الً عن األش��خاص  ،مختلفةوتوجھات جنس��یة لدیھم ھویات جنس��انیة  الذین
ة بثبات على مبادئ ھي تلك المبنی فیروس نقص المناعة البش����ریةأن االس����تجابة الفّعالة الوحیدة لوباء  ،البش����ریة

 حقوق اإلنسان.

 بناء استجابات فّعالة قائمة على األدلة
تعزیز التدخالت العالیة التأثیر من أجل جیل خاٍل من "" من قبل مش��روع الحق في المس��اواةتم تص��میم مش��روع "

في  وحقوق اإلنس�������ان فیروس نقص المناعة البش�������ریةالمرتبطة بلثغرات لملء اوالتحالف وش�������ركاؤه  ،اإلیدز"
 .المنطقة

". وقد تم إجراء ھذا من خالل الحق في المساواةكان تعّقب انتھاكات الحقوق واالستجابة لھا جوھر مشروع "وقد 
ُیدیره المجتمع4"الحقوق، واألدلة، واإلجراءاتنظام " ّجل وُینّظم المعلومات حول انتھاكات  ،، وھو نظام  ُیس�������

الحقوق، واألدلة، ُیتیح نظام " ،حقوق اإلنس��ان. ومن خالل اس��تخدام تقنیة آمنة مع بیانات مش��ّفرة لض��مان الس��ریة
بین توثیق العوائق ذات الص��لة بحقوق اإلنس��ان التي تمنع الوص��ول إلى خدمات واإلجراءات " للمس��تخدمین المدرَّ

یتم جمع معلومات الحاالت الفردیة من خالل ووالص�������حة والخدمات األخرى.  ة البش�������ریةفیروس نقص المناع
بناًء على اس�����تبیان معیاري. كما تس�����مح األداة للموظفین بتس�����جیل  ،مقابالت مباش�����رة مع المس�����تفیدین والعمالء

م على تتّبع االستجابات االستجابات المقّدمة للمستفید وإدخال التحدیثات ومعلومات المتابعة. وال یقتصر ھذا النظا

                                                           
 .8"، الصفحة 2018"بیانات برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز لعام  3
متاح بحریة ألي منظمة ترغب في إعداده وتنفیذه. حیث یمكن االتص��������ال بفریق "الحقوق، واألدلة، واإلجراءات" في "الحقوق، واألدلة، واإلجراءات" نظام إّن  4

وحول فیروس "الحقوق، واألدلة، واإلجراءات" . لمزید من المعلومات حول نظام REAct@aidsalliance.orgأمانة التحالف عبر البرید االلكتروني التالي: 
 .rights-human-priorities/167-http://www.aidsalliance.org/ourوحقوق اإلنسان، أنقر على الرابط التالي:  نقص المناعة البشري

http://www.aidsalliance.org/our-priorities/167-human-rights
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فیروس نقص البرامج والسیاسات وأنشطة الدعوة المتعلقة بعلى تعزیز  اً أیضیساعد بل  ،الفردیة المناسبة فحسب
 على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة. ،قائمة على حقوق اإلنسانالو المناعة البشریة

 : النظام المجتمعي لرصد حقوق اإلنسان واالستجابة لھا2رقم  الرسم البیاني

 
 

 ،نتھاكات حقوق اإلنس�������انالمرتبط با" البیانات لتحدید خط األس�������اس الحقوق، واألدلة، واإلجراءاتُیوّفر نظام "
جانب الستشارات القانونیة. وإلى الدعم النفسي واالجتماعي واثر المباشر لالستجابات في حاالت الطوارئ واألبو

نظام بتطبیق  الخاص�������ةفإن أداة التقییم  ،التحلیل النوعي القائم على الش�������ھادات التي جمعتھا المنظمات المنّفذة
یاق حقوق  )Martus" والتي تحمل اس�������م (مارتوس/الحقوق، واألدلة، واإلجراءات" یل الكمي لس������� ُتتیح التحل

فة المص���ناإلنس���ان الخاص بالمس���تفیدین والحاجات القائمة على الحقوق باس���تخدام مجموعات متعّددة من البیانات 
 (على سبیل المثال حسب النوع االجتماعي).

فیروس نقص ببش��كل خاص نظراً إلى أن برنامج األمم المتحدة المش��ترك المعني ة مھمھذه جمع األدلة عملیة إن 
في منطقة الش�������رق األوس�������ط وش�������مال أفریقیا یجد أن "ندرة المعلومات الدقیقة تعوق  اإلیدز/المناعة البش�������ریة

فیروس ... وھناك حاجة إلى بیانات أفض��ل لتركیز تدخالت  فیروس نقص المناعة البش��ریةلمكافحة س��تجابات اال
 .5أكبر" فیروس نقص المناعة البشریةخطر فیھا  یكون التيعلى المواقع وفئات السكان  نقص المناعة البشریة

                                                           
"بیانات برنامج األمم المتحدة المش����ترك المعني بفیروس نقص المناعة ) 2018برنامج األمم المتحدة المش����ترك المعني بفیروس نقص المناعة البش����ري/اإلیدز ( 5

 .244" الصفحة 2018البشري/اإلیدز لعام 
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فیروس نقص لما تعنیھ برمجة حقوق اإلنس��ان في س��یاق  اً لدینا اآلن تعریف أكثر وض��وح ،على الص��عید العالمي
 7 ,6حیث تم تحدید سبعة مناھج برنامجیة رئیسیة: ،المناعة البشریة

 

 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا لكل من ھذه  " لتعزیز االستجابةالحق في المساواةوقد ُصّمم مشروع "

باعتبار  بین ھذه المكونات التزام التحالف بمنع الجمع علىالمش�������روع حافظ  ،المكونات. ومن خالل القیام بذلك
ساسي ذلك  سلوكیة والطبیة الحیویةأمر أ  تم تحقیقیس ،فقط لمعالجة الوباء. فمن خالل تبّني التدخالت الھیكلیة وال

 تقدماً ملموساً ودائماً.

في لبنان  ،في س����یاقات مختلفة: أوالً  "الحق في المس����اواةمش����روع "یتناول القس����مان التالیان تحدیات وإنجازات 
وثانیاً  ،فض��الً عن الدعوة والوص��ول إلى العدالة ،س��تجابة لحقوق اإلنس��انلالحیث قّدم المش��روع منص��ة  ،وتونس

 نشطة على الشراكات والحوار.حیث ُترّكز األ ،في الجزائر والمغرب

                                                           
) "المس���ار الس���ریع وحقوق اإلنس���ان: تعزیز حقوق اإلنس���ان في الجھود 2017برنامج األمم المتحدة المش���ترك المعني بفیروس نقص المناعة البش���ري/اإلیدز ( 6

 كافحة فیروس نقص المناعة البشري".الرامیة إلى تسریع م
 ".2013) "دلیل الممارسات الجیدة: فیروس نقص المناعة البشري وحقوق اإلنسان، 2013التحالف الدولي لمكافحة فیروس نقص المناعة البشري/اإلیدز ( 7



9 

 لبنان
 بتوثیق ما مجموعھ  جمعیة العنایة الص�����حیة: بما في ذلك الحق في المس�����اواةقام ش�����ركاء مش�����روع " ،لبنانفي 
 انتھاك حقوق اإلنس�����ان خالل المش�����روعحاالت حالة من  55

ض�����د المثلیات  الممارس باإلض�����افة إلى العنف. 8
 ،أفراد العائلة قبل والمثلیین ومزدوجي المیل الجنس���ي ومغایري الھویة الجنس���انیة وحاملي ص���فات الجنس���ین من

أن قضایا تبّین  ،فیروس نقص المناعة البشریةعملیات الترحیل وفقدان فرص العمل على أساس حالة اإلصابة بو
 خاص��ةً  ،أولویة قص��وى ُیعتبر الس��كن اآلمنوكل خاص. التش��رد بین المھاجرین الس��وریین ھي قض��ایا ملّحة بش��

 .للحصول على مأوىھم األكثر احتیاجاً الذین مغایري الھویة الجنسانیة ل بالنسبة

 
 

والمس��اعدة  ،مأوىوال ،ءغذاالولكنھ یش��مل توفیر  ،لالحتیاجات الفردیة لكل ش��خص اً یختلف الدعم المقّدم وفقھذا و
والمس��اعدة  ،)CD4 "4"عنقود التمایز  واختبار تعداد خالیا ،المناعة البش��ریة فیروس نقصالطبیة (مثل اختبار 

 القانونیة والمساعدة في إنشاء األعمال.

سانیة وحاملي العدید من المھاجرین من كما أّن  المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجن
ضمانات عدم وجود ناجون من التعذیب. وبسبب ھم الذین یسعون للحصول على مساعدة قانونیة  صفات الجنسین

وھویتھم الجنس����انیة و/أو التعبیر عنھا من  ،یزید توجھھم الجنس����ي ،حقوق اإلنس����ان لألقلیات الجنس����یة في لبنانل
 ،الص���دمات النفس���یة خطر تعّرض���ھم لمزید من العنف أو غیره من أش���كال اإلس���اءة. وھذا یخلق طبقة أخرى من

 في حالبالوص���م والتمییز تتس���م  بمعاملتھم بطریقةالعاملین في مجال الرعایة الص���حیة  قیامنتیجة  والتي قد تتفاقم
  حاولوا الوصول إلى الخدمات الطبیة.

وفي ھذا الس������یاق، تش������مل االنتھاكات الموّثقة في كل من مرافق الرعایة الص������حیة العامة والخاص������ة في لبنان 
 ،دون موافقة ص��احب العالقة) فیروس نقص المناعة البش��ریةبحالة اإلص��ابة انتھاكات للس��ّریة (مثل الكش��ف عن 

الھم، أو وص��مھم، أو إظھار س��لوك أو س��وء المعاملة من جانب الموظفین أو رفض��ھم لمعالجة المرض��ى، أو إھم

                                                           
 .2018تشرین األول/أكتوبر  31الحاالت حتى . واستمّرْت عملیة جمع وتوثیق 2018یعكس ھذا الرقم الحاالت المسّجلة حتى نھایة آب/أغسطس  8
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فیروس نقص المناعة ب المصابیناالنتھاكات ضد األشخاص حول متخّوف إزاءھم. وقد تم جمع المزید من األدلة 
تعلق ت ،المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وحاملي صفات الجنسینو البشریة

بم�ا في ذل�ك تج�ارب الرفض والعزل�ة  ،ن العم�ل والتعلیم والبیئ�ات الحكومی�ةب�األس�������رة والمجتمع المحلي ومك�ا
 والفصل التعسفي والحرمان من الخدمات.

أجرْت منظمة "العیش اإلیجابي" جلسات توعیة مع مجموعة واسعة من  ،وبھدف التصّدي النتھاكات مكان العمل
اختبار التي تتمثل بفرض الش����ركات الخاص����ة. وكان التركیز الرئیس����ي على تحّدي الممارس����ة الحالیة في لبنان 

ب ی اً فیروس نقص المناعة االجباري كش�������رط للتوظیف. وھذا لیس مطل قد الكثیرون عن طریق  اً،قانون كما یعت
الش��ركات المش��اركة في جلس��ات التوعیة: فندق  وتض��موإنما ھو أمر یتعلّق بالس��یاس��ة الداخلیة للش��ركة.  ،الخطأ
 ،ABT، وإلینا تاتش، وانترمیدك، ودیاموني، والجدید ، وقناةداریناو ،أونلیفريو ،للتسوق ABCومركز  ،بادوفا

بشكل إیجابي تلقیھا وتم شخص  200الدورات التدریبیة أكثر من شارك في ھذه . وقد Kaa، ومجموعة طربيو
والتي  ،للتس�������وق من منظمة "العیش اإلیجابي" إجراء مزید من الدورات التدریبیة ABCطلب مركز فقد . جداً 
 الشركة بتكلفتھا، وھو مثال واعد لشراكة القطاع الخاص واستدامة البرنامج. لتكفّ ست

الص�������حیین حول كیفیة تقدیم الخدمات التي تحترم حقوق كما قّدمْت جمعیة العنایة الص�������حیة التدریب للمھنیین 
رّبون على إرش��ادات حول كیفیة توفیر فرص التعلّم بناًء على الموافقة المس��تنیرة اإلنس��ان. وحص��ل الباحثون والمُ 

، فیروس نقص المناعة البش���ریةحول مع األخص���ائیین االجتماعیین والخص���وص���یة والس���ریة. كما ُعقدْت جلس���ة 
لض��باط ش��رطة البلدیة العاملین  وتم إجراء تدریب ،المنقولة جنس��یاً، وحقوق اإلنس��ان، وأخالقیات العمل والعدوى

 المنقولة جنسیاً، والمخدرات. والعدوى، فیروس نقص المناعة البشریةحول  في ضواحي بیروت

 تونس
الجمعیة " من قبل الحقوق، واألدلة، واإلجراءاتتم اس���تخدام نظام " ،تونسفي 

 لجمع ما مجموعھ  والس�������یدااألمراض المنقولة جنس�������یاً لمكافحة التونس�������یة 
 الجمعیة التونسیة للعدالة والُمساواةفي حین تعاملْت  ،واالستجابة لھا حالة 82
. وش��ملْت القض��ایا الرئیس��یة التي ظھرْت في الس��یاق التونس���ي 9حالة 104مع 

الجنس���ي ومغایري الھویة الجنس���انیة مثلیین ومزدوجي المیل المثلیات والتش���رد 
لألش���خاص  توفیر المأوىوالحاجة إلى  ،التونیس���ین وحاملي ص���فات الجنس���ین

س����واء كانوا مھاجرین من أفریقیا  ،فیروس نقص المناعة البش����ریةالمص����ابین ب
 جنوب الصحراء الكبرى أو تونسیین.

ثمانیة ل الدعم الجمعیة التونس�����یة للعدالة والُمس�����اواةقدمت وفي ھذا الس�����یاق، 
المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنس�������ي ومغایري الھویة أش�������خاص من 

للحص���ول على الجراحة أو العالج الطبي الجنس���انیة وحاملي ص���فات الجنس���ین 
 ،بعد تعّرض��ھم للض��رب على أیدي ض��باط الش��رطة. وعلى الرغم من المخاطر

كاوى ض��د ض��باط الش��رطة الجمعیة التونس��یة للعدالة والُمس��اواة ثالث ش�� قّدمتْ 
 ي قید المراجعة حالیاً. وھ

                                                           
 .2018تشرین األول/أكتوبر  31. واستمّرْت عملیة جمع وتوثیق الحاالت حتى 2018یعكس ھذا الرقم الحاالت المسّجلة حتى نھایة آب/أغسطس  9
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على س����بیل إال أنھ ُیش����تبھ في أن یكون العدد الحقیقي لجرائم الكراھیة،  ،وفي حین أن األرقام قد تبدو منخفض����ة
. ھذا ألن بكثیر، ھو أعلى المتحولین جنس�������یاً المثلیین جنس�������یاً وعادون من قبل أفراد یُ  تنفذّ الھجمات التي  المثال

 ةفاض��إ وتتممن التعّرض لمزید من اإلس��اءة من الس��لطات نفس��ھا.  اً الكثیر من الناس ال ُیبلّغون عن الھجمات خوف
 مجموعة األدلة.إلى  كل حالة موّثقة

 

في المقام األول مع المھاجرین من أفریقیا  والس����یداالمنقولة جنس����یاً  الجمعیة التونس����یة لمكافحة األمراضعملْت 
والذین یواجھون مستویات عالیة  ،فیروس نقص المناعة البشریةب المصابینجنوب الصحراء الكبرى واألشخاص 
 من التمییز وانتھاكات حقوق اإلنسان.
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حدث تطّور ھام عندما شّكل الرئیس التونسي لجنة الحریات  ،2017في عام 
فت اللجنة بإعداد تقریر عن اإلص���الحات التش���ریعیة الفردیة والمس���اواة. وُكلّ 

(الذي یض�����من الحق في الحیاة الخاص�����ة)  2014وفقاً لدس�����تور تونس لعام 
مأمول أن ُیؤّدي ذلك إلى تغییر  یة لحقوق اإلنس��������ان. ومن ال لدول والمعاییر ا

سیة الحالیة المادة ا من  230لقوانین التمییزیة. وتستھدف أنشطة الدعوة الرئی
والمادة  ،التي ُتجّرم العالقات الجنس�������یة المثلیة بالتراض�������ي ،قانون العقوبات

التي ُتجّرم الفحش واألفعال المس����یئة وُتس����تخدم ض����د مغایري الھویة  ،226
، واس����تخدام محددة ةھویة جنس����انیالذین ال یش����عرون بأن لدیھم الجنس����انیة و

األمم  تص���نفھاالفحص الش���رجي كدلیل على المثلیة الجنس���یة، وھي ممارس���ة 
 المتحدة على أنھا تعذیب.

" في لبنان الحق في المس�����اواة، ش�����ّدد ش�����ركاء مش�����روع "من ناحیة أخرىو
وھو نموذج ال ُیشّجع على تغییر  ،وتونس على أھمیة نموذج المسار المزدوج

اول أیض���اً االحتیاجات اإلنس���انیة العاجلة ألولئك بل یتن ،فحس���ب اتالس���یاس���
 المتضّررین بشدة.
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 الشراكات ومنصة الحوار: الجزائر والمغرب
یات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنس�������ي ومغایري الھویة  ھا ظھور ونش��������اط المثل لدان التي ما یزال فی في الب

 یشكل ،طفي بدایتھ فق نقص المناعة البشریةفیروس ب المصابینواألشخاص  ،الجنسانیة وحاملي صفات الجنسین
 .أساسي أدلة على انتھاكات حقوق اإلنسان لفئات السكان المستضعفة والمھمشة أمرٌ العثور على 

في الجزائر: "ھناك الكثیر من الص�����مت  جمعیة الوقایة من الس�����یداوعلى حد تعبیر عزیز تاج الدین من 
لوضعھا معلومات یمكن أن ُتستخدم  أووالصمت ھو الذي یقتل. فالحكومة ال تعتزم جمع أیة بیانات  ،ھنا

 للقیام بجمعھا". ،وھذا سبب إضافي بالنسبة لنا كمنظمات غیر حكومیة – في موضع المسؤولیة

نقص المناعة  فیروسالمص��ابین بمش��اركة األش��خاص  رفعالجھود ل الوقایة من الس��یداجمعیة قادْت  ،في الجزائر
 جمعیة الوقایة من الس����یدانّظمْت  ،2018في اس����تجابة البالد للوباء. وفي ش����ھر تش����رین األول/أكتوبر  البش����ریة
" والذي انعقد على مدى یومین فیروس نقص المناعة البش��ریةالمص��ابین بمش��اركة األش��خاص رفع "حول منتدى 

 تطویر توافق وطني في اآلراء حول العمل المش����تركالمس����اعدة في المنتدى  لھذا وكان الھدف العام. في وھران
 مبادئالتم تعریف المش����اركین بوبین جمیع الجھات الفاعلة المش����اركة.  فیروس نقص المناعة البش����ریة لمكافحة
التي  ةنشط" وتبادل أمثلة حول األةنقص المناعة البشریالمصابین بفیروس مشاركة األشخاص رفع "بـ������� المتعلقة

في الجزائر وموریتانیا وتونس. كما ش���مل الحدث  قص المناعة البش���ریةلمص���ابین بفیروس نااألش���خاص  ایقودھ
وّفر المنتدى فرص��ة وقد وحقوق اإلنس��ان.  فیروس نقص المناعة البش��ریةتدریب منظمات المجتمع المدني حول 

 في الجزائر البشریةفیروس نقص المناعة المصابین بلألشخاص الحیة االحتیاجات الحقیقیة والخبرات  جیدة لفھم
 .بشكل أفضل

كما تم اتخاذ خطوات إیجابیة في المغرب. وھي واحدة من أص��ل دولتین فقط في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 
. باإلضافة 10األخرى ھي جمھوریة إیران اإلسالمیة)الدولة أفریقیا لدیھما استراتیجیة وطنیة للحد من المخاطر (

العالج الوقائي قبل ى اس�������تخدام "أول بلد في المنطقة یتبنّ  2017حزیران  في یونیو/أص�������بح المغرب  ،إلى ذلك
" العالج الوقائي قبل التعرضعد "یُ . و11فیروس نقص المناعة البش������ریة" كجزء من برنامج الوقایة من التعرض

المناعة فیروس نقص أداة حیویة محتملة للوقایة في منطقة تحدث فیھا الغالبیة الس�����احقة من اإلص�����ابات الجدیدة ب
 الجنسیین. مفئات السكان الرئیسیة وشركائھ أفراد بین البشریة

 ینمس�����تفیدمن أحد الالتي تعمل في المغرب بالش�����راكة مع التحالف،  ،الجمعیة المغربیة للص�����حة والتنمیةكانت 
وتم انتخابھا  ،المجتمع المدني ھا تعمل فيتبص��فوالس��ل والمالریا من الص��ندوق العالمي لمكافحة اإلیدز  ینفرعیال

 ،الجمعیة لیست منظمة ُترّكز على الحقوق في حد ذاتھاھذه على الرغم من أن وكعضو في آلیة التنسیق القطریة. 
 إال أنھا قادرة على اس���تخدام موقعھا داخل المجتمع المدني للعب دور رئیس���ي في قیادة جھود الدفاع عن الص���حة

باإلضافة إلى توفیر التنسیق والدعم لمنظمات المجتمع  ، بشریةفیروس نقص المناعة المكافحة و وحقوق اإلنسان
 المدني المغربیة.

الفنیة والقدرات الخبرات  لتعزیزحاجة إلى دعم كبیر ب الجزائر والمغرب تزالال  ،المحرز وعلى الرغم من التقدم
على القائمة فّعالة ال اتسیاسالمج وابروضع الالتنظیمیة للمجتمع المدني حتى تتمّكن منظمات المجتمع المدني من 

وحقوق اإلنس���ان. وینعكس ھذا في الملّخص التالي الخاص بالتعلّم  فیروس نقص المناعة البش���ریةب المتعلقةاألدلة 
 .مشروعوالمشاركة على المستوى اإلقلیمي ضمن إطار ال

                                                           
امج األمم المتحدة المش���ترك المعني بفیروس نقص المناعة ) "بیانات برن2018برنامج األمم المتحدة المش���ترك المعني بفیروس نقص المناعة البش���ریة/اإلیدز ( 10

 .244" الصفحة 2018البشریة/اإلیدز لعام 
 المرجع نفسھ. 11
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 التعلّم والمشاركة على المستوى اإلقلیمي 
ھم من م". والجزء الالحق في المساواةمشروع "میزات أساسیة من میزة توثیق ونشر التعلّم داخل المنطقة شّكل 

ُترّكز على الوضع الحالي لفئات السكان الرئیسیة والمستضعفة والمھمشة  12ألدبیاتلإنتاج مراجعة ھو  ا األمرھذ
نان وتونس والمغرب والجزائر. كما  ھذه المراجعة في لب یل للقوانین التمییزیة والمقاتحتوي  الت التي على تحل

 ،فئات السكان الرئیسیة وتمنعھم من الوصول إلى الخدمات الصحیة وغیرھا. باإلضافة إلى ذلك أفرادُتؤّثر على 
  فیروس نقص المناعة البش������ریةالمتعلقة بمج حقوق اإلنس������ان اأنتج مش������روع "ربط األبحاث بالتنمیة" تحلیالً لبر

 13في لبنان.

أداة مفیدة  ھذه البیانات وس������تش������كل .البرامج بیانات مھمة إلى قاعدة األدلةأض������افت مراجعة األدبیات وتحلیل و
سا .االستفادة منھا في المنطقة لدعوة ُیمكن للشركاءنشطة األ تصمیم برامج الصحة وحقوق ز یعزت في ھمكما سُت

 اإلنسان المستقبلیة في المنطقة.

ُعقد في  ،والمش�����اركة على المس�����توى اإلقلیمي لمدة یومینم " بإقامة حدث للتعلّ الحق في المس�����اواةُتّوج برنامج "
سلیط وتضّمن . اً مشارك 50وحضره  ،لبنان ،في بیروت 2018أیلول/ سبتمبر  سات لت الحدث مجموعة من الجل

 الالجئین/المھاجرین، وحالةووضع  ،والتوجھ الجنسي ،الضوء على التجارب والنتائج المتعلقة بالھویة الجنسانیة
مدراء برنامج اإلیدز الوطني وممثلي المنظمات شارك في الحدث . وقد فیروس نقص المناعة البشریةب اإلصابة 

من لبنان (جمعیة منفذین الس��ودان وُعمان ومص��ر واألردن وموریتانیا، باإلض��افة إلى ش��ركاء في غیر الحكومیة 
الجمعیة التونس��یة ن) ومن تونس (العنایة الص��حیة، ومنظمة العیش اإلیجابي، والمش��روع الدولي لمس��اعدة الالجئی

والجمعیة التونسیة للعدالة والُمساواة) ومن المغرب (الجمعیة المغربیة  ،والسیداالمنقولة جنسیاً  لمكافحة األمراض
 ).جمعیة الوقایة من السیداللصحة والتنمیة) ومن الجزائر (

 التي ظھرْت ما یلي: الرئیسیة وفي ھذا السیاق، شملْت المشاركات التعلّمیة والمفاھیم

بین  الربطعلى یعمل بعض الش����ركاء في البرنامج  حقوق اإلنس����ان:ب فیروس نقص المناعة البش����ریةربط  •
یقومون بتوثیق حاالت المثلیات والمثلیین  ،وحقوق اإلنسان. على سبیل المثال فیروس نقص المناعة البشریة

ومزدوجي المیل الجنس��ي ومغایري الھویة الجنس��انیة وحاملي ص��فات الجنس��ین الذین تم طردھم من منازلھم 
وجد  ،. ومع ذلكفیروس نقص المناعة البش�������ریةخدمات إلى ألنھم مثلیین ویحتاجون إلى ملجأ طوارئ و

 ،أو حقوق اإلنسانة صحالب المتعلقة احيوعلى الن بشكل أساسي كیزالترب ھمعمل یّتسم الذین ،بعض الشركاء
أو أوجھ  ،وحقوق اإلنس�����ان فیروس نقص المناعة البش�����ریةبین المش�����تركة وجھ األأنھ من الص�����عب تحدید 

والتوجھ الجنس����ي والھویة  فیروس نقص المناعة البش����ریةلھجرة وحالة اإلص����ابة ببین االض����عف المتداخلة 
وحقوق  فیروس نقص المناعة البش�������ریةتم تبادل أمثلة عن العمل الذي ُیعالج  ،على ذلكرداً الجنس�������انیة. و

قد ُیش���ارك ش���ریك لدیھ  ،م الش���ركاء بتبادل المھارات على نحو مس���تمر. على س���بیل المثالوالتزَ  ،اإلنس���ان
فیروس نقص المناعة المھارات والخبرات في التقاض�������ي واللجوء معرفتھ مع ش�������ریك یعمل على اختبار 

شریة شریةھذا الجانب من االستجابة لعلى  یّطلعوسوف  ،ورعایة المصابین بھ الب  فیروس نقص المناعة الب
 في المقابل.

الحقوق، ، على س��بیل المثال من خالل نظام "كیف یمكن نش��ر أنش��طة رص��د حقوق اإلنس��ان واالس��تجابة لھا •
یمكن للمش�������اركین في البلدان التي ُتنّفذ  في الس�������یاقات القطریة المختلفة؟وتكییفھا "، واألدلة، واإلجراءات

فوائد توثیق حاالت یطلعوا على " أن الحقوق، واألدلة، واإلجراءاتالبرنامج والذین ال یس�������تخدمون نظام "
انتھاكات حقوق اإلنسان بشكل رسمي واستخدام ھذه األدلة للدعوة والمناصرة، وأیضاً مناقشة مشاغلھم حول 

                                                           
 ) "الحق في المساواة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا: مراجعة األدبیات".2018ربط البحوث بالتنمیة ( 12
 المس����اواة في الش����رق األوس����ط وش����مال أفریقیا: برمجة حقوق اإلنس����ان في س����یاق فیروس نقص المناعة البش����ریة  الحق في) "2018ربط البحوث بالتنمیة ( 13

 في لبنان".
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بتخزین المعلومات  حوب كیفیة قیامھممن لبنان وتونس  ا بالس�������ؤال لنظرائھمتوّجھوفقد الس�������المة واألمن. 
على ھذه األس�������ئلة،  اإلجابةبش�������كل آمن وما إذا كان یمكن تخزین البیانات النوعیة والكمیة. وفي معرض 

واة والجمعیة التونس��یة للعدالة والُمس��ا والس��یداالمنقولة جنس��یاً  الجمعیة التونس��یة لمكافحة األمراضش��رحْت 
وكیفیة اس�����تخدام المقابالت ش�����بھ  )Martus( وجمعیة العنایة الص�����حیة مّیزات األمن في برنامج مارتوس

 تح�دی�ات ومن�افع االس�������تج�اب�ة لقض��������ای��ا  بعضھ�ذه الجمعی�ات  ، كم�ا عرض��������تْ المنظم�ة لتوثیق الح�االت
 حقوق اإلنسان.

التدخالت عبر اإلنترنت وتبادلوا تجاربھم بتجربة قام عدد من الش��ركاء  اإلنترنت:على التحدیات والنجاحات  •
وجدْت إحدى منظمات المجتمع المدني أن  ،اإلیجابیة والس��لبیة للعمل في مكان افتراض��ي. على س��بیل المثال

عدة عبر اإلنترنت التي  قات الموا فة في تطبی بات مزی عداد حس��������ا نت تعمل على إ كا قانون  فاذ ال أجھزة إن
والمثلیون ومزدوجو المیل الجنس���ي ومغایرو الھویة الجنس���انیة وحاملو ص���فات المثلیات مجتمع س���تخدمھا ی

بھدف اإلیقاع بھم واعتقالھم. وتمّكن الش�������ركاء في لبنان والمغرب وتونس من تبادل تجاربھم  الجنس�������ین
اإلیجابیة في مجال التوعیة والوقایة عبر اإلنترنت في إطار برنامج س���ابق لمنطقة الش���رق األوس���ط وش���مال 

إلى المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل  عبر اإلنترنت األقران من الوص�������ولمن تمّكن الُمثقِفون ویقیا. أفر
الجنس��ي ومغایري الھویة الجنس��انیة وحاملي ص��فات الجنس��ین في المناطق النائیة و"فئات الس��كان المختبئین" 

 . وقد حّقق ھذا البرنامجالبش����ریة فیروس نقص المناعةمثل المثلیات، بھدف توفیر المعلومات المالئمة حول 
 .%10جید بنسبة مكتملة معدل إحالة  التجریبي

 التوصیات
مج افإننا ُنقّدم التوص���یات التالیة للبر ،"الحق في المس���اواةمن مش���روع " ةالمكتس���بوالمعرفة إلى الخبرة  اً اس���تناد
 وجمع التبرعات: اتوالسیاس
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القى تقدیراً عالیاً من ِقبل " الحق في المس������اواةمن الواض������ح أن برنامج "و
تم اإلعراب مراراً  ،. ومع اقتراب المب��ادرة من نھ��ایتھ��ااألطراف المعنی��ة

إذ یمكن فقدان الزخم في  ،بشأن االستدامة وتعبئة المواردعن القلق وتكراراً 
المدیر القطري لبرنامج  ،لس����عد س����واامحمد  عبر عن ذلك. وقد حال توقفھا

  اإلیدز/فیروس نقص المناعة البش�������ریةاألمم المتحدة المش�������ترك المعني ب
 في تونس:

ھو ینض�������ج على و"نحن فخورون برؤیة عمل المجتمع المدني 
منطقة بالنس�������بة لغیر مألوفة  مجاالتنتقل نحو یمر الس�������نین و

العالج و" ،مثل االختبار الذاتي ،الش��رق األوس��ط وش��مال أفریقیا
، "، وتكنولوجیا المعلومات واالتص�������االتالوقائي قبل التعرض

مع التركیز بش�����كل خاص على مجتمع المثلیات  ،وتحویل المھام
والمثلیین ومزدوجي المیل الجنس����ي ومغایري الھویة الجنس����انیة 
وحاملي ص�������فات الجنس�������ین. ومن األھمیة بمكان أن یتم توجیھ 

 العالمي لمكافحة اإلیدزس�����واء من الص�����ندوق  ،الموارد المتاحة
 ،متعددة دولالمنح من أو المنح الوطنیة أو  والس�������ل والمالریا

 لدعم ھذه الجھود وتوسیع نطاقھا".

 ذة تأكید التزامھا بمعالجة التحدیات العدیدة المتبقیة:أعادْت المنظمات المنفّ ھذا و

 

حیث  بالنس��بة لنا جمیعاً  أفریقیافي منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال األس��اس ھذا البرنامج حجر ش��ّكل "
نس���عى من أجل إعمال حقوق اإلنس���ان. ونأمل أن ُیؤدي ذلك إلى إطالق جھود جدیدة لتعزیز المس���اواة 

 أسامة بوعجیلة، الجمعیة التونسیة لمكافحة األمراض المنقولة جنسیاً والسیدا، تونس. والعدالة".
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 المصادر
 

"دراس��ة عن العنف ) 2018[تونس] (والجمعیة التونس��یة للعدالة والُمس��اواة  "ش��وف" جمعیة ،"موجودین"جمعیة 
سین سانیة وحاملي صفات الجن وغیر  ضد المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجن

 "محّددي الھویة الجنسانیة

یة [تونس] ( یة2018االئتالف الم�دني للحریات الفرد لة الحریات الفرد حا كات المس�������تمرة : 2017 ) ' االنتھ�ا
 ."2017والمكّثفة. تقریر عن االنتھاكات الجسیمة للحریات الفردیة في عام 

في الشرق األوسط وشمال أفریقیا: برمجة حقوق اإلنسان في  الحق في المساواة") 2018ربط البحوث بالتنمیة (
 .في لبنان" فیروس نقص المناعة البشریةسیاق 

 .في الشرق األوسط وشمال إفریقیا: مراجعة األدبیات" الحق في المساواة) "2018(ربط البحوث بالتنمیة 

 .الجمعیة التونسیة للعدالة والُمساواة، "إنسان بال حقوق"، تونس: المعھد الفرنسي

الحقوق، واألدل��ة، ) "نظ��ام "2018( التح��الف ال��دولي لمك��افح��ة فیروس نقص المن��اع��ة البش�������ری��ة/اإلی��دز
بش��أن انتھاكات حقوق اإلنس��ان ض��د فئات الس��كان الرئیس��یة". متاح  اتجراءاإلاتخاذ " والواقع: واإلجراءات

 reality-to-reacting-http://www.aidsalliance.org/resources/1075-ع����ل����ى ال����راب����ط:
populations-key-against-violations-rights-human-on-action-taking 

فیروس نقص في مجال  "خدمات رائدة) 2017اإلیدز (/فیروس نقص المناعة البشریةالتحالف الدولي لمكافحة 
ن یمارسون الجنس مع الرجال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا: من أجل الرجال الذی المناعة البشریة

وزیادة فرص الحصول على نوعیة جیدة من الوقایة والرعایة والدعم للرجال الذین تعزیز دراسة حالة حول 
 :على الرابط. متاح یمارسون الجنس مع الرجال في بیئة عدائیة"

 -and-for-services-hiv-pioneering-http://www.aidsalliance.org/resources/890
mena-in-men-with-sex-having-men-with 

دلیل عملي إلجراء ) "تحلیل احتیاجاتنا بأنفسنا: 2015( اإلیدز/س نقص المناعة البشریةفیروالتحالف الدولي ل
تشخیصات مجتمعیة قائمة على المشاركة من أجل تلبیة االحتیاجات الصحیة الجنسیة للرجال الذین 

: على الرابط. متاح یمارسون الجنس مع الرجال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا"
-nos-nousmemes-menaanalysons-www.aidsalliance.org/resources/680

besoins 

فیروس نقص "دلیل الممارسات الجیدة: ) 2013( اإلیدز/فیروس نقص المناعة البشریةالتحالف الدولي لمكافحة 
: على الرابط. متاح "2013 ،وحقوق اإلنسان المناعة البشریة

-and-hiv-guide-practice-good-http://www.aidsalliance.org/resources/400
rights-human 

 :على الرابط. متاح ""قصص صامتة) 2018(المصابات بفیروس نقص المناعة البشریة نساء الشبكة اإلقلیمیة لل

http://www.aidsalliance.org/assets/000/003/577/menarosa_booklet_stigma
women_original.pdf?1531305559 

http://www.aidsalliance.org/resources/1075-reacting-to-reality-taking-action-on-human-rights-violations-against-key-populations
http://www.aidsalliance.org/resources/1075-reacting-to-reality-taking-action-on-human-rights-violations-against-key-populations
http://www.aidsalliance.org/resources/890-pioneering-hiv-services-for-and-with-men-having-sex-with-men-in-mena
http://www.aidsalliance.org/resources/890-pioneering-hiv-services-for-and-with-men-having-sex-with-men-in-mena
http://www.aidsalliance.org/resources/890-pioneering-hiv-services-for-and-with-men-having-sex-with-men-in-mena
http://www.aidsalliance.org/resources/680-menaanalysons-nousmemes-nos-besoins
http://www.aidsalliance.org/resources/680-menaanalysons-nousmemes-nos-besoins
http://www.aidsalliance.org/resources/400-good-practice-guide-hiv-and-human-rights
http://www.aidsalliance.org/resources/400-good-practice-guide-hiv-and-human-rights
http://www.aidsalliance.org/assets/000/003/577/menarosa_booklet_stigma_women_original.pdf?1531305559
http://www.aidsalliance.org/assets/000/003/577/menarosa_booklet_stigma_women_original.pdf?1531305559


20 

 المص�����ابینالص�����وت حول حقوق األش�����خاص رفع ) "2016العیش اإلیجابي (جمعیة و جمعیة العنایة الص�����حّیة
من أجل إصالح  البشریة فیروس نقص المناعةحقوق اإلنسان ونظام رصد : فیروس نقص المناعة البشریةب

 .القانون في لبنان"

شرق  الحق في المساواة") 2016( ”تعزیز التدخالت العالیة التأثیر من أجل جیل خاٍل من اإلیدز“مشروع  في ال
 .فیرجینیا ،أرلینغتون ،"2018-2016األوسط وشمال أفریقیا: خطة العمل 

اإلیدز العالمي  حول تحدیث )"2018(اإلیدز/المناعة البش����ریةفیروس نقص برنامج األمم المتحدة المش����ترك المعني ب
: على الرابط. متاح "الظلم وإص�������الح ،وكس�������ر الحواجز ،س�������د الثغرات – : األمیال التي ینبغي قطعھا2018

go_en.pdf-to-http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles 

"بیانات برنامج األمم ) 2018( اإلیدز/فیروس نقص المناعة البش������ریةبرنامج األمم المتحدة المش������ترك المعني ب
: على الرابط. مت��اح "2018لع��ام  اإلی��دز/فیروس نقص المن��اع��ة البش�������ری��ةالمتح��دة المش�������ترك المعني ب

-data-http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids
en.pdf_2018 

س����ار الس����ریع وحقوق "الم) 2017( اإلیدز/فیروس نقص المناعة البش����ریةبرنامج األمم المتحدة المش����ترك المعني ب 
: على الرابط. متاح "بش��كل أس��رع فیروس نقص المناعة البش��ریة مكافحة بھدفاإلنس��ان: تعزیز حقوق اإلنس��ان 

 rights-human-track-http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/fast 

  

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_en.pdf
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/fast-track-human-rights
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: االس����تجابة لفئات الس����كان الرئیس����یة في منطقة 1الملحق 
 14ملّخص – الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 

 :2015-2005والتي أُنجزْت بین  ،بالذكرالجدیرة البرنامج بعض إنجازات 

للرجال الذین یمارسون الجنس  الودیة خدمات الوقایة والرعایة والدعم المالئمة و إمكانیة الوصول إلىإتاحة  •
فھم  من مّكن اس�������تخدام التقییمات المجتمعیة التش�������اركیةقد فمع الرجال من خالل التواص�������ل مع األقران. 

 والوصول إلیھم في كل بلد.بشكل غیر مسبوق مجتمعات الرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال 

تصمیم أنشطة التوعیة القائمة على األقران وتخصیصھا لأساس كالتقییمات المجتمعیة التشاركیة وتم استخدام 
لتتناس������ب مع المجتمعات المحلیة المتنوعة للرجال الذین یمارس������ون الجنس مع الرجال. وتم تقدیم مجموعة 

 ،المصممة خصیصاً  لصواالتثقیف والت حول المعلوماتالمواد وو ،تغییر السلوك: شاملة من أنشطة الوقایة
والعدوى  فیروس نقص المناعة البش�����ریةختبارات الواإلحاالت  ،ةالمجانیوالمزلقات وتوزیع الواقي الذكري 

سیاً  سي واالجتماعي والقانوني. وتم توسیع نطاق خدمات الفحص  ،والرعایة ،المنقولة جن وخدمات الدعم النف
والعدوى المنقولة جنس����یاً في جمیع البلدان من خالل  المناعة البش����ریةفیروس نقص واالس����تش����ارة المتعلقة ب

 واإلحالة إلى المرافق العامة والخاصة. النظراء بإدارة ةتنقلالمُ  اتاالختبار

 ):2015وأیلول/سبتمبر  2013في العامین األخیرین من البرنامج (بین آب/أغسطس  •
o  من الرجال الذین یمارس�������ون الجنس مع الرجال من خالل أنش�������طة  47,991تم الوص�������ول إلى

 التوعیةالقائمة على بین األفراد  التواصل
o  مجاناً على الرجال الذین یمارس������ون الجنس  مزلقاً  237,593واقي ذكري و 662,111تم توزیع

 مع الرجال
o  والفحوص الرجال الذین یمارس����ون الجنس مع الرجال على خدمات اإلرش����اد من  8,205حص����ل

  فیروس نقص المناعة البشریةل
o  من الرجال الذین یمارس����ون الجنس مع الرجال أو تش����خیص����ھم أو عالجھم من  3,509تم اختبار

 )ال یشمل ھذا الرقم اإلحاالتالمنقولة جنسیاً (األمراض 
o  من  388و، من الرجال الذین یمارس������ون الجنس مع الرجال من الدعم النفس������ي 2,106اس������تفاد 

 القانونيالدعم 
o  وض���باط الش���رطة ،والزعماء الدینیین ،فرد (مقّدمي الخدمات الص���حیة 3,020تم الوص���ول إلى، 

وتم إدراج  ،والص����حفیین وغیرھم من ممثلي المجتمع المحلي) من خالل أنش����طة الحد من الوص����م
 اع القرار في مبادرات الدعوة والتوعیة.من صنّ  608

یمارس���ون الجنس مع الرجال. أفاد العدید من الرجال الذین یمارس���ون حش���د وتمكین مجتمعات الرجال الذین  •
المھنیة بفض�����ل مش�����اركتھم في  ھمقدراتوتحس�����نت  ،الجنس مع الرجال بأنھم اكتس�����بوا الثقة واحترام الذات

امج ومواد نومن خالل المساھمة في تصمیم أنشطة البر ،التقییمات المجتمعیة التشاركیة والتدریب واإلشراف
الذین أص����بحوا اآلن نش����طاء وخبراء وقادة  ،بالنس����بة للكثیرینجذریة رات یتغی أدى ذلك إلىت. واالتص����اال

لمجتمع الرجال الذین یمارس���ون الجنس مع الرجال والمثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنس���ي ومغایري 

                                                           
) خدمات رائدة في مجال فیروس نقص المناعة البش�������ریة من أجل الرجال 2017من التحالف الدولي لمكافحة فیروس نقص المناعة البش�������ریة/اإلیدز (مأخوذ  14

الجنس مع الرجال في منطقة الش����رق األوس����ط وش����مال أفریقیا: دراس����ة حالة حول تمكین وزیادة فرص الحص����ول على نوعیة جیدة من الوقایة الذین یمارس����ون 
 والرعایة والدعم للرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال في بیئة عدائیة.
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جدیدة في المنطقة من تم إنش���اء منظمات حقوق قد الھویة الجنس���انیة وحاملي ص���فات الجنس���ین في بلدانھم. و
 قبل متطوعین سابقین أو موظفین في ھذا البرنامج.

ال��ذین یعملون مع الرج��ال ال��ذین  منظم��ات المجتمع الم��دنيالش�������رك��اء من بن��اء ق��درات مق��ّدمي الخ��دم��ات و •
. وُیشّكل لیس لدیھ أي خبرة في ھذا الموضوعمعظمھم  وتجدر اإلشارة إلى أن ،یمارسون الجنس مع الرجال

وتعزیز ق�دراتھ��ا في المج��االت المواض�������یعی��ة وإدارة  ،لثق��اف�ة التنظیمی��ة لمنظم��ات المجتمع الم��دنيتحوی�ل ا
ازدادت جزءاً من نھج وأھداف البرنامج اإلقلیمي. وقد  ،فیروس نقص المناعة البش���ریةب الخاص���ةالمش���اریع 

 وأص����بح )،وطنیاً وإقلیمیاً ف بھا اعترتم اال(ھذه التجربة بفض����ل  الش����ریكة منظمات المجتمع المدنيالثقة بال
ھا  یة خبرة لدی قائم علىفي العمل عال قدیم الالمجتمع المحلي  ال لدعم في مجال ت یة وا یة والرعا فیروس لوقا

البرامج الوطنیة لمكافحة اإلیدز، وبرنامج األمم المتحدة المشترك  إضافة إلى ،. والیومنقص المناعة البشریة
مثل الص�������ندوق العالمي لمكافحة اإلیدز  ،، والجھات المانحةاإلیدز/فیروس نقص المناعة البش�������ریةالمعني ب
فیروس مكافحة في وقّیماً  دوراً أس��اس��یاً تلعب  منظمات المجتمع المدني الش��ریكة أص��بحت ،والمالریا والس��ل

 .على المستوى الوطني واإلیدز نقص المناعة البشریة

ظمات المجتمع من شركاء منالو ن الجنس مع الرجالللرجال الذین یمارسوالدعوة من أجل بیئة أكثر إیجابیة  •
الرجال الذین یمارس��ون تجاه تحس��ین المواقف لھذه الدعوة ھو  األّولالھدف كان المدني الذین یعملون معھم. 

من خالل الحد من الوص����م والتمییز بین العائالت، والعاملین في  المجتمعقبل وتقبلھم من  الجنس مع الرجال
مجال الرعایة الص����حیة، واألخص����ائیین االجتماعیین، والمحامین، والش����رطة، والقادة الدینیین. وكان الھدف 

قة بالرجال الذین یمارس���ون الجنس مع الرجال على الثاني ھو إقامة حوار بش���أن القض���ایا الحس���اس���ة المتعلّ 
الرجال الذین  التعامل مع فئةت المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة للتأثیر في السیاسات والبرامج، وتشجیع المستویا

أولویة في االس�����تراتیجیات الوطنیة لمكافحة اإلیدز. وكان الھدف الثالث ھو كیمارس�����ون الجنس مع الرجال 
 وعلى جمیع مستویات المجتمع. األطراف المعنیةحقوق اإلنسان من قبل جمیع  تحترمتشجیع اعتماد لغة 
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