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بدعوة من شبكة الش�ق األوسط وشمال اف��قيا للحد من مخاطر إستخدام المخد�ات (مينارة) وبالتعاون مع 
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفي�وس نقص المناعة البشري/اإليدز UNAIDS، مكتب األمم المتحدة 
القانون  إنفاذ  و شبكة   ،(UNDP) اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج   ،(UNODC) والج��مة  بالمخد�ات  المعني 
وحقوق  القانون  إنفاذ  حول:"  الثالث  التشاوري  اللقاء  انعقد   ،(LEANHN) البشري  المناعة  نقص  وفي�وس 
األشخاص المتعايشين مع في�وس نقص المناعة البشري والفئات الرئيسية " في فندق ك�اون بال�ا في  �ي�وت 

في الفترة �ين 2 و 4 تش��ن األول 2019. 

شارك في اللقاء 27 شخصا يمثلون هيئات انفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني في سبع دول عر�ية 
 UNAIDS- IDLO-UNDP- هي: المغرب، الج�ائر، تونس، السودان، مصر، األردن، ولبنان باإلضافة الى ممثلين من
. هدف اللقاء الى تع��ز المشاركة اإليجا�ية لوكالء إنفاذ القانون في االستجابة لفي�وس نقص المناعة البشري 
في بلدان مختارة في المنطقة، وخلق تفاهمًا �ين الشركاء والمشاركين وا�فاًقا بشأن الب�امج االست�ا�يجية 
لفي�وس نقص المناعة البشري التي تستند إلى حقوق اإلنسان وخ��طة ط��ق لتحسين ال�يئة القانونية في 

المنطقة. 

تداول المجتمعون خالل اللقاء حول الموضوعات التالية:

مقاربة ب�امج التي تستند الى حقوق االنسان  •

واقع الحد من مخاطر استخدام المخد�ات واالست�ا�يجيات المتوفرة في المنطقة  •

تحديات الشركة المستدامة �ين أجهزة انفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني  •

خلق �يئة قانونية لتع��ز االستجابة لفي�وس نقص المناعة البشري  •

التوعية وال�ثقيف القانوني/الصحي والمناصرة  •

بناء قد�ات أجهزة انفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني لمناصرة االستجابة لفي�وس نقص المناعة   •
البشري 

التش�يك على المستوى الوطني وخطط العمل  •

هيكلية وآليات الحوار المؤدية الى الش�اكة المستدامة �ين أجهزة انفاذ القانون ومنظمات المجتمع   •
المدني واستع�اض نموذج ناجح من الش�اكة

إمكانية تشكيل مجموعة مرجعية إقليمية من خب�اء السياسات والحقوق  •

كما سعى المجتمعون الى تحقيق النتائج التالية:

��ادة مشاركة وكالء انفاذ القانون في اإلستجابة لفي�وس نقص المناعة البشري في منطقة الش�ق   •
األوسط وشمال إف��قيا.

تع��ز الحوار والش�اكة �ين المجتمع المدني والب�امج الوطنية لمكافحة اإليدز، ووكالء إنفاذ القانون   •
للوقاية من في�وس نقص المناعة البشري.

وقد اكد المجتمعون على أهمية إعتماد مقاربة حقوق االنسان في عملية إعداد ب�امج اإلستجابة لفي�وس 
نقص المناعة البشري. ودعوا الى كشف ا�تهاكات حقوق االنسان، وبشكل خاص حقوق المتعايشين مع 
الفي�وس والفئات األكثر عرضة. كما شددوا على أّن بناء الش�اكة المستدامة ومأسستها �ين أجهزة انفاذ 
القانون ومنظمات المجتمع المدني هي عنصر أساسي في تع��ز وصول المتعايشين مع الفي�وس والفئات 
المتغي�ات  الحفاظ على حقوقهم، وذلك في ظل  المعلومات والخدمات، وكذلك في  الى  األكثر عرضة 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية، والح�وب واألزمات التي تمر بها المنطقة، باإلضافة الى التغي�ات في 
األولويات التمويلية وتأ�يرها السلبي على المتعايشين، وعلى الفئات األكثر عرضة.  كما عبر المجتمعون عن 
الحاجة الملّحة لوجود مجموعة إستشا��ة من خب�اء السياسات ذات الصلة بفي�وس نقص المناعة البشري 
في منطقة الش�ق األوسط وشمال اف��قيا لكي تعمل كمرجعية لدعم الجهات التي تقوم بالتصدي لهذا 
ال�يئة القانونية واالج�ائية على حقوق االنسان والصحة العامة والوقاية  تأ�ير  الفي�وس. كما شددوا على 

والعالج الخاص بفي�وس نقص المناعة البشري.

وفي خالصة المداوالت توصل المجتمعون الى بلورة مجموعة من االقت�احات التي سيحملونها معهم الى 
المؤسسات التي يمثلونها بهدف وضعها بمركز موضع التنفيذ. 
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Middle East and North Africa Harm Reduction Association 
"MENAHRA"

Hayek Roundabout, BBAC Building
2nd Floor, Sin el Fil, Lebanon

Telephone: +961 1 49 32 11
E-mail: info@menahra.org

Website: www.menahra.org

          هذه االقت�احات هي:

١. في مجال بناء ال�يئة القانونية:
 أ.   بناء قاعدة معلومات عن القوانين واإلج�اءات والسياسات في موضوع االيدز

 ب. التشجيع على القيام بتق�يم قانوني في البلدان المشاركة عبر استخدام األداة التي طّورها برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي والسعي الى تعد�ل التش��عات واإلج�اءات والسياسات و/او التأكد من 

حسن �نفيذها
 ج. االستفادة من التجارب الدولية واإلقليمية الناجحة في مجال تعد�ل وتطو�ر التش��عات والسياسات
 د. االهتمام بالم�اكز القانونية الخاصة بالتنمية والخدمات القانونية بما تقدمه من أبحاث تساهم فى 

صنع الق�ا�ات السياسية وبلورة المخطط االست�ا�يجي.

في مجال بناء قد�ات أجهزة انفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني:  .٢
 أ.   التعاون في مجال تصميم أنشطة التد��ب حول حقوق المتعايشين والفئات  االكثر عرضة، ورصد 

اال�تهاكات التي تستهدف جهات انفاذ القانون وكذلك في ا�تاج المواد التد���ية المالئمة.
 ب. �نظيم دو�ات تد���ية حول تق�يم وبلورة السياسات �توجه الى منظمات المجتمع المدني  لمواكبة 

عملية تطو�ر التش��عات والسياسات.
 ج.  �نظيم لقاءات دو��ة �ين منظمات المجتمع المدني وجهات انفاذ القانون يتم فيها ط�ح القضايا 

والتحديات المشتركة للمساهمة في تع��ز ثقافة المشاركة.

في مجال التوعية وال�ثقيف الصحي والقانوني:  .٣
أ.   توثيق ونشر المعطيات العلمية والط�ية الجيدة والحديثة في مجال ا�تقال في�وس نقص المناعة   

البشري وإلتهاب الكبد الوبائي، وكذلك نجاعة العالج واألدوية بشكل واسع كي يتمكن المعنيون 
بالتش��عات  من أخذها بعين االعتبار في عملية تعد�ل وتطو�ر القوانين الجنائية. 

ب. تبادل المواد اإلعالمية والمنشو�ات التي تم إ�تاجها من قبل بعض الدول المشاركة كي �تم    
االستفادة منها بعد تك�يفها ل�تالءم مع الواقع المحلي.

تشكيل مجموعة مرجعية إقليمية من خب�اء في السياسات والحقوق لتقديم الدعم على المستو�ين   .٤
المحلي واإلقليمي  Regional Expert Group (REG) ، وتكليف شبكة مينارة �إعداد اإلطار المرجعي 

للمجموعة Terms of Reference (TOR) وارسالها للمشاركين/ات خالل فترة شهر للحصول على 
مالحظا�هم.


