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  الحكوميةوفد المنظمات غير" الموقف المشترك"تقرير اجتماع 
    المجلس التنسيقي للبرنامج

 ، أمستردام2010، 20-19أآتوبر /تشرين األول
 

 نظرة عامة
برنامج األمم لاستضاف وفد المنظمات غير الحكومية لدى المجلس التنسيقي للبرنامج التابع 

 Open Society معهد المجتمع المفتوح ًا مموًال من قبل المعني باإليدز اجتماع المشتركالمتحدة
Institute (OSI) لضم ناشطين عاملين في شبكات أو مجتمعات النساء، المثليين، والرجال الذين 

، )رجال، نساء، متغيري الجنس(عامالت الجنس /، عاملينيمارسون الجنس مع الرجال
 من آافة فيروس نقص المناعة البشريشين مع األشخاص المتغيري الجنس واألشخاص المتعاي
من موفدي " االجتماع الشفائي"أتت فكرة . مناطق العالم التخاذ موقف مشترك للعمل معًا

خالل مناقشات " الجندر"ر حول معنى ـّ على ضوء التوت2009المنظمات غير الحكومية عام 
وآان هدف هذا . يدزالمعني باإلالمشترك اجتماع مجلس اإلدارة لدى برنامج األمم المتحدة 

االجتماع هو إيجاد موقف مشترك بين الناشطين في السعي الى تحقيق السياسات والبرامج 
جميع النساء والفتيات مع تنوعاتها وخبراتها، المثليين والرجال : الداعمة للعديد من المجتمعات

ت،  المخدرامستخدمي، األشخاص المتغيري الجنس، الذين يمارسون الجنس مع الرجال
 وهذا االجتماع .عامالت الجنس/، عامليرياألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البش

 آان يهدف الى توفير مساحة للعمل على –" الموقف المشترك" الذي أصبح معروفًا باجتماع –
بعض القضايا الرئيسية واالتفاق على مجاالت الدعم المتبادل للتقدم نحو الحصول الشامل على 

 . هذه السنة وما بعدهاالدقيقة لمراجعة الخالل ج العال
  

 للعمل، وآذلك على الرسائل الرئيسية ةنجح المشارآون في االتفاق حول المبادئ المشترآ
األساسية من آل " المطالبات"وقد تم وضع الرسائل المحددة و. لألوقات االستراتيجية المقبلة

 حدد المشارآون النقاط المشترآة للقيام بهذا العمل وقد. مجتمع، لكنه لم يتم تطويرها بشكل آامل
وحصل توافق عام في اآلراء بأن المشارآين اآلن بحاجة الى معالجة المسائل . في المستقبل

باالسماء مباشرة بعد  األآثر صعوبة من خالل مواصلة العمل معًا ومن خالل خلق قائمة مشترآة
 غادر المشارآون االجتماع وهم راضيين عن الدورة، لتقييمواستنادًا إلى المناقشات . االجتماع

قضايا ون على التحدث ودعم األهم من ذلك، اتفق المشارآ .مواصلة العمل معًاوالفرصة لاللتقاء 
 على اتفق المشارآون أيضًا آما . البعض ضمن إطار العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسانمبعضه

تهم  وشبكاهممنظمات إلى الرجوعو؛  األوسع نطاقًامشارآة هذه المناقشات مع المجتمع المدني
طاقة اإليجابية لهذا  إلى االستفادة من الوالسعياالجتماع؛ خالل المناقشات التي دارت ب الخاصة

يهدف هذا التقرير إلى تلخيص المناقشات التي  . مواصلة العمل بشكل تعاونيبهدفاالجتماع 
 .جرت لنشرها على نطاق أوسع

   
 ئيسية للمناقشاتالنقاط الر

 خالل د اتفاق المبادئ المشترآة في اليوم األول من االجتماع لكيفية عمل المجموعة معًاـّمه
 تكررت . لهذه الوثيقة" أ "في المرفق المبادئ المشترآة  وتظهر. آذلك في المستقبلو ،االجتماع

التي  النقاطهي  ما :وجودهمالمتعلقة بسبب المجموعة ومناقشات خالل عدة مواضيع رئيسية 
 منريق تمكين الف التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة لوما هي النقاط'  مشتركموقف' تشكل نقاطا

 .والمناصرةالرسائل الرئيسية العمل على االشتراك في 
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 استخدام إطار حقوق االنسان
 في هعليمنصوص هو  ومثلما. ن العمل مع حقوق اإلنسان آمفهوم أساسييالمشارآجميع د ـّأيلقد 

 . أيضًاالعمل الجماعي و الفردي العملتوجيههذا اإلطار ل المتوخى آان منالمبادئ المشترآة، 
 والوقاية، مع الكثير من الترآيز الكرامةآذلك يجابية واإلالصحة ومن ثم  ونوقشت مفاهيم الكرامة
 هالميًا، ويبدو أنمقبولة عاغير لمشارآون أن إطار حقوق اإلنسان أدرك ا. على حماية آرامة الفرد

 .فردكل لحقوق اإلنسان  الدعم القوي لضمان المجموعة تلتزما لذلك ؛تعرض لهجوم مستمرت
 

، آان هناك نقاش -  األساسية والكامنة-  وفي حين لم يكن هناك خالف على حقوق اإلنسان
 مةنهج الصحة العاالعديد من حقوق اإلنسان ول تخضع حول البرامج والسياسات التي متكرر
 إلى جنب مع إطار  جنبًاالوبائي/الحيويوبة نهج الطب وتناولت المناقشات مدى صع .المتباينة

 . المتـّبع النهجحول توافقحقوق اإلنسان، مع اختالف وجهات النظر بين المجموعة 
      
يعزز أوجه التجارب الفردية للهوية ب ذات الصلة أن إطار حقوق اإلنسان آان معترفًا بهوإذ 
 إطار  عملهم من خالل آيف يمكن توحيدمناقشةطلب من المشارآين فقد تم ال، والمناصرة شابهالت

 حقوق اإلنسان آوسيلة لالعتراف مبدأ عن بصورة متكررةث المشارآون تحّد .حقوق اإلنسان
رجال ، مثليات الجنسنساء  نساء، :هامعبالحقوق األساسية والكرامة للمجتمعات التي يعملون 

،  الذين يمارسون الجنس مع الرجال، الرجالمتغيري الجنس، الثنائيي الجنسنس،  الجييمثل
 ، المخدراتمستخدميالشباب، ، صابين بفيروس نقص المناعة البشرياألشخاص الم

 . أخرىمستهدفةجهات ينضمون الى الجنس أو األشخاص الذين  بعامالتال/نعامليال
  

وصول إلى الخدمات الصحية والمعلومات القانونية،  إمكانية التحديات حولحقوق اإلنسان تواجه 
ليط الضوء على مسألة  تس أيضًاتموقد . المتغيرين جنسيًا بمجتمع  الخاصةوالعمالة، والتعليم

 . من آثار ضارةا وما له1 النفسيةةباثولوجيال
   

شخاص  حقوق جميع الناس، بمن فيهم األالتي تغطيحقوق اإلنسان  يةهجمن أن وتم االتفاق على
 االحترام والمساواة بين الجنسين؛ والتي تعزز بالجنس؛ العامالت/المتغيري الجنس والعاملين

دعم ت يمكن أن األآثر عرضة على التمكين والمشارآة وتحديد أولويات احتياجات الفئات وترآـّز
 .عمل هذا الفريق

  
يل المثال منطقة البحر على سب -  في بعض األماآن حقوق اإلنسانيةنهجموالحظ المشارآون أن 

بين  مع األطر القانونية التي تعاقب العالقات الجنسيةبالتالزم ، غير موجودة تقريبًا - الكاريبي
 أنحاء آثيرة من العالم ال األطر القانونية فيفإن وفي السياق نفسه، . أشخاص من نفس الجنس

، الرجال الذين  الجنسالمتغيري الجنس والثنائيي  مثليي ومثليات الجنس،،للنساءتضمن 
، والشباب، صابين بفيروس نقص المناعة البشري، واألشخاص المالجنس مع الرجاليمارسون 
 .س الوصول إلى العدالةالعامالت بالجن/العاملين المخدرات أو ومستخدمي

 
الحق في : المجموعة بالدعوة إلى إطار حقوق اإلنسان لضمان جميع الحقوق، بما في ذلكتعهدت 
ل على الخدمات القانونية والعدالة والخدمات العامة؛ احترام الخصوصية وعدم التمييز، الحصو

،  عن الحق في الصحة، والعمل؛ فضًال الفردجسدوالحق في اتخاذ قرارات مستنيرة حول 
تجريم، تحدث العديد من الفي المناقشات التي دارت حول عدم  .وتكوين الجمعيات، وما إلى ذلك

آخرون حول استخدام إطار حقوق اإلنسان في تحدث هدف؛ بينما الموضوع آذا المشارآين عن ه

                                                 
التعبير عن الخصائص الجندرية، بما في ذلك الهويات، وهي غير مرتبطة نمطيًا بجنس معين للفرد يتم  -1

 . سية أو الطبية بـالشاذتصنيفه باللغة النف
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 إلى أن القوانين العقابية جزء واحد ينمن انتهاآات حقوق اإلنسان، مشيرالترآيز على الحماية 
 جدو. تجريمبهدف الستخدم ُتم مباشرة ولكن قد جّرقوانين أخرى قد ال ُتهناك  .فقط من المشكلة

العالقات الجنسية بين أشخاص من تجريم : ت مشترآة حول أهداف مشترآةن مجاالوالمشارآ
 ، استخدامةغير مقصودبطريقة  يروس نقص المناعة البشريبفدوى  انتقال العنفس الجنس،
اتخاذ في مرأة ال التي تساعداإلنجابية الشاملة   الصحةخدمات، وضمان الوصول إلى المخدرات

عدم تجريم العمل في مجال الجنس مفهوم المشارآون عم آما د .جسدهال  المناسبةقراراتال
 إلى أعربوا عن الحاجةلكن  . المشروع من العمل في مجال الجنسالتجار غيرعمل ا وفصل

 .مزيد من المعلومات والمناقشات المتعلقة بعدم تجريم صناعة الجنس برمتها
 

النضال : ، بما في ذلك'تركمشال موقفال' لـحقوق اإلنسان آمبدأ أساسي  حدد المشارآون إطار
من أجل الوصول إلى العدالة، االعتراف بحقوق اإلنسان لجميع الناس، واحترام آرامة جميع 

سن قوانين آذلك عاني منها مختلف الناس، ويمعينة التي النتهاآات الااالعتراف باألفراد، بمعنى 
 .وسياسات وبرامج تكفل الحماية لهم

 
 حدود نظامنا الحالي

 على الهدف المشترك وا، ووافقنظامنا االجتماعي والسياسي الحاليمشاآل في لمشارآون اتناقش 
  إطار عن ضرورة تحويل صياغةواتحدثو. المتمثل في السعي إلى تحقيق العدالة االجتماعية

  إطاريعّزز بشكل المناقشة  في إدارةيؤثر  هذا الفريقالسياسية، والتأآد أن-فية الجغراالمناقشة
 . عنهاالدفاعيتـّبع  ونسانحقوق اإل

  
 على المجاالت االجتماعية ة إلظهار آيف تسيطر السلطة األبوية والمتغايرتقاريروقدمت 

 الجنس الذآوريمتياز وهيمنة نظام اآالنظام األبوي وقد تم وضع إطار  .والسياسية واالقتصادية
اآلخرين الذين ال األشخاص  ووالمتغيرين جنسيًا والثنائيي الجنسعلى النساء والرجال المثليين 

 هذا  مكافحةضرورةورأى المشارآون .  بالمعايير الجنسية مع األعراف التقليدية المتعلقة يتفقون
، وتجنب تطبيع و برامج تمكين المجتمعات المحلية والتحرك نحماإلطار من أجل النهوض بعمله

 .حقوقالانتهاآات 
  

جميع األصوليين، من  الزعماء الدينيين فية تعزيزآين عن والمشارآتحدث في هذه المناقشة، 
مطابقة الغير دوار األ أن نعيول األخالق والسلوك الجنسي، مّدخطيرة حال اتهمخطابفي  ،العقائد

إعالمية  لأي مع وسائ(والتحالفات السلطة والنفوذ  وقد تم اعتبار .لطبيعةل ي منافيةنوع الجنسلل
عن أصحاب  التحدث عند. مخيفةبأنها  األصولية،  بعض الجماعاتهاتالتي أحرز) محددة

ن في الحفاظ على الوضع نفوذ الزعماء الدينييبالمصلحة الرئيسيين، أقر العديد من المشارآين 
شخص ال يتوافق مع  ومثليي ومثليات الجنس ومتغيري وثنائيي الجنس، وأي النساءقهر الراهن و

  يشكـّالن رآائزالدينو  اإليمانأنب م االعترافوت ".األسرة الطبيعية"بـ ن والمحافظما يصفه 
 المتقدمينلذلك، هناك حاجة إلى إشراك الزعماء الدينيين  المجتمعات؛هامة لألفراد من آل دعم 
 . حقوق اإلنسان في عملهمويعززون يدعمونالذي 

ة ويباألثقافة الإطار  تحجيمها داخل ما عندـّ أوجه قصور األدلة، ال سيوناقش الفريق أيضًا
 .صدورهاالمجموعات المهيمنة في مكان األغلبية أو  احتياجات  وضعها حسب أوالذآورية

  البشريلفيروس نقص المناعةلالستجابة الحالي الوبائي وعالوة على ذلك، يمكن أن يعزز النهج 
 لىوعدم الترآيز ع، الفئات األآثر عرضة في مناطق االوبئة المرآـّزة  بالتعامل مع، آبيرًا أثرًا

  وهي أيضًا تشكـّل-  المؤشرات . النساء والشباب عمومًاوإهمال  واألشملالصورة األآبر
 غير آافية، وفي آثير من الحاالت غير مالئمة لقياس التغيرات في -  لنظامنا الحاليًاانعكاس

  عن زيادة إمكانية الحصول على الخدمات والبرامجالسلوآيات والثقافات والمواقف، فضًال
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  اجراءارد، ويحدد آيفيةيتحكم في التوجيه والموومن الذي يقرر األدلة الشرعية، . وبةالمطل
   ؟الرصد والتقييم

 
إطار مشترك للعدالة االجتماعية؛ المساواة بين :  التالي فيًا مشترآموقفًاالمشارآون وجد 

التراجع اجة إلى الجنسين؛ الحاجة إلى إشراك المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ البرامج؛ والح
بتسليط الضوء على فئات معينة من " الجندر/نوع الجنس" مصطلح حولالمناقشات الخالفية عن 

 جدًا، تصنيف صارم األآثر عرضة على أن تصنيف الفئات تم االتفاق وبعد المناقشة، .السكان
 ،ساء الن مصطلحولذلك، وافق الفريق على تحديد.  وضع الناس في فئة واحدةآونه ال يمكن

 بدًال من المتغيرة جنسيًا،المجتمعات و، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال ،المثليينو
" تصنيف" على عدم الحرص على وافق الفريق أيضًاو ."الجندر/نوع الجنس"استخدام تعبير 

 بشأن ن أيضًاوالمشارآواتفق  .الفئات األآثر عرضةتحدث عن ال فئة واحدة عند فياألشخاص 
 ومن  فيروس نقص المناعة البشري عدوىانتقاللمنع رئيسية ير التعليم الجنسي الشامل آأداة توف

الصحة توفير رزمة واحدة ل عن الدعوة إلى أجل تعزيز الحقوق الجنسية واإلنجابية، فضًال
 .2لحقوق اإلنجابيةلوشاملة الالجنسية واإلنجابية 

 
المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري زيادة مشارآة األشخاص ( GIPAأ التصادم مع مبد

  والتمثيل)واإليدز
ع ـّ يشج بينما ينبغي أن يكون مبدأ توحيد مرات، مشيرًا إلى أنهعدةGIPA  مبدأ  ناقش الفريق 

 إلى االنقسام، تإساءة استعماله أدفإن ،  والمتأثرةعلى تقرير المصير ومشارآة الفئات المتضررة
وناقش  . وتقييمه درسهإعادةا إذا آان من الضروري ـّساؤل عم إلى التمما دفع اآلخرين

أثرين  مع والمتالمتعايشين يعني GIPAتعبير حدة التوتر القائم حول ما إذا آان المشارآون 
.  مع فيروس نقص المناعة البشريالمتعايشينفقط أنه يعني  أو بفيروس نقص المناعة البشري

 عن آيفية ضمان وا تساءلم، لكنه بشكل هادف ينفـّذلم  GIPAمعنى آلمة   أن علىجميعال واتفق
 .الشمولية فيما يتعلق بالمجتمعات الناشئة

 
 المتعايش مع فيروس ع أنـّتوقالر أو تصّوالصعوبات التمثيل؛ وشملت األمثلة   أيضًاونوقشت

ن ، أو أفيروس نقص المناعة البشري المتعايشين مع  جميعسمإبسيتكلم  نقص المناعة البشري
. لهذا التمثيليدفع النظام الحالي أن أقر المشارآون مع ذلك، و . جميع النساءستتكلم باسمامرأة 
استخدمت  .تنوعهم واختالفهم  اآلخرين، معباسمهم وباسم عن آيفية التكلـّم المشارآون وتساءل

: أسئلة مثلآما طرحت   في المساحة المعطاة،التمثيليعني مصطلح آ" مساحة" آلمة المجموعة 
 من وعدم الحدمساحة وضمان مشارآة أآثر جدوى، ال وتوسيع  عملنا مساحةتوسيعآيف يمكن 

 مشارآة اآلخرين؟
  

 جماعة ننتمي الىوليس علينا أن  - الشخصية ر من مجموعتهب فرد بتمثيل أآأيتحالفات تمكـّن ال
عمل في التحالف يوفر ال .لف فريق آخر في التحالدعم الحقوق أو الدعوة للدفاع عنمحددة واحدة 

القدرة على ب فيما يتعلق ونوآان المشارآون إيجابي.  صعبًا أمرًايشكـّلمزايا وعيوب، ويمكن أن 
النساء المثليات الجنس  مجموعات أمثلة على والحظوا ،  رسائل بعضهم البعض وتوصيلحمل
 ييثلمالرجال  النساء في دعم قضاياومجموعات مثليي الجنس الرجال مجموعات دعم في 

 ،التحالفمجال آانت واقعية حول الصعوبات التي تواجه العاملين في المناقشات آما أن  .الجنس
 ترك االجتماع، بعدالرسائل المشترآة بااللتزام  المحافظة على صعوبةخوف العديد من و

 . العمليةهذهيشارآوا في  الذين لم  الخاصمجتمعهم من أعضاء ت ضغوطاومواجهة
                                                 

وسائل منع الحمل، رعاية األمومة، اإلجهاض المأمون، الوقاية من : ما يلي  حقوق الصحة الجنسية واإلنجابيةتتضمن رزمة -2
وعالج االلتهابات المنقولة جنسيًا، الوقاية من وعالج فيروس نقص المناعة البشري، المساعدة على اإلنجاب والخدمات الشاملة 

 .ية والدعمللرعا
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 مة والتمييز منتشرينالوص

 متكررًا شة موضوعًاـّ مع مجموعة مهمالظاهر أو الحقيقيالتصنيف  ب التمييز المحيطشكـّلو
وصمة في الرسائل اليومية، سواء آان ذلك عن التحدث المشارآون عن تفشي .  االجتماعخالل

حيان في بعض األوطريق الموسيقى وبعض الرسائل الدينية، بما في ذلك التمييز الصريح 
 االرتباط يستندان على غالبًا ما آونهماتجريم حتى ال التمييز ووقد تم تحديد . من الحكومةًامدعوم

لحصول ا والحد من والصمت الخوف؛ ويؤدي ذلك الى شةـّمهممع فئات االرتباط أو افتراض 
واتفق  .انحقوق اإلنس المتعلقة ب عدم التمييز المناقشاتتصّدر الحق في. على المهارات والتمويل

ر من ، بما في ذلك التحّرمتفق عليهال يخضع للموقف المشتركالمشارآون على أن هذا الموضوع 
خالل عملنا للحصول وعلى وجه التحديد عدم التمييز )  الخدماتمتضّمـنًا( والتمييز ةالوصم

 .الشامل على العالج
 

متعايشين لل" حظر السفر"مثل ، ةلمختلفا المجتمعاتب الخاصةوناقش المشارآون مجاالت التمييز 
ندرة والجنس، عامالت /وعاملي المخدرات ومستخدمي ،فيروس نقص المناعة البشريمع 

لدى مستخدمي  شري لدعم الوقاية من فيروس نقص المناعة البالمخاطرلحد من اخدمات 
الرجال الذين و الجنس ييمثلو ، الجنسعامالت/ وعامليالنساء،المخدرات؛ والعنف ضد 

مشترك، مع التفاق االوآانت هذه جميع مجاالت  .الجنس مع الرجال ومتغيري الجنسسون يمار
آما اتفق . المخاطر الحد منتقديم الدعم للعمل من أجل وضع حد لحظر السفر، ودعم خدمات 

 عامالت/ وعامليالنساءلقضاء على العنف الذي تمارسه الشرطة ضد ل الحاجة حولالفريق 
؛ ومتغيري الجنس المخدرات ومستخدمي، الجنس مع الرجال يمارسون الجنس، والرجال الذين

الجنس الرجال الذين يمارسون والجنس، عامالت /ير خدمات شاملة للنساء وعامليوضمان توف
خدمات  الذين عانوا من العنف، بما في ذلك متغيري الجنسالمخدرات وومستخدمي ، مع الرجال

 .ق اإلنساناإلنجابية وحماية حقووالجنسية الصحة 
  

 فّرق فيما بينناتالموارد والتمويل يمكن أن 
وفي الواقع، . لمجتمعاتفي اسباب آامنة وراء التوتر ألتمويل آعلى ا التمويل والمنافسة تم مناقشة

 أحد المجاالت التي آانت ،مجموعاتال  من قبلالمنافسة على التمويلل وآيفية إدارة شكـّل التموي
عدم أخذ هذا الموضوع الوقت   السائد آانشعورال ألن، لمستقبل في اللعمل لمناقشتهامخصصة 

 على وترآزت المناقشة ليس فقط على تكافؤ فرص الحصول على الموارد، بل أيضًا .الكافي
 األموال عندما ال يتم معرفة إنفاق عن صعوبة وتحدث المشارآون أيضًا. استخدام تلك الموارد

 الموقف'شارآون على أن تشمل مجاالت الواقع، اتفق الموفي  . بشكل صحيحب المواردـّتعق
الحاجة إلجراء تحليل مشترك لتوزيع الموارد والحصول على موارد :  األمور التالية'مشتركال

 . البلدالمجموعات داخلعمل ب  فيما يخصوخاصةإضافية، 
  

 أو تالمجموعا التي تضعووتحدث المشارآون عن طريقة التمويل المقدم من المانحين 
وحي الالجهات المانحة تستخدم غالبًا ما .  ضد بعضها البعض بالمواجهةالمجتمعات المحلية

يعتبرون آانوا العديد من المانحين الذين هكذا فإن  و.حد من التمويلبهدف اللنص ل خالقياأل
ناقشوا و. تغييرات القيادة السياسية الداخلية أصبحوا اآلن سلبيين بسبب للقضايا الرئيسية حساسين
 .المجتمعات بغية إسكات جميع اقة الحيوية واستخدامه آجزء من الطالتمويل

    
 المضي قدمًا

السنة القادمة، بما في ذلك خالل  المشترآة للمناصرةن عدة فرص استراتيجية والمشارآناقش 
جلس المعلى وجه التحديد اجتماع  ( المعني باإليدزمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة المشترك
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االجتماع الرفيع و ،، ومجلس الصندوق العالمي)ديسمبر/ في آانون األولالتنسيقي للبرنامج
 معنية بفيروس نقص المناعة البشري، واللجنة العالمية ال الشامل على العالجصولحلل المستوى

اتفق الجميع على ضرورة إجراء المزيد من المناقشات  .2012 لسنة والقانون، ومؤتمر اإليدز
ها تالرئيسية التي ناقشالنقاط بعض شملت و. الرئيسيةالمشترآة تابعة وتطوير الرسائل لم

 :المجموعة
 
في األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز  لبرنامج  التنسيقي للبرنامج التابعجتماع المجلسال

 :ديسمبر/آانون األول
ه التحديد حول تنفيذ ، على وج المعني باإليدزمساءلة برنامج األمم المتحدة المشترك •

جنسين وفيروس نقص المناعة ، والمساواة بين الالخاص بالنساء والفتياتعمال األجدول 
 .البشري

 
 :لحصول الشامل على العالجليونيه /جتماع حزيرانال
 ؛بالحصول الشامل على العالجدفع الحكومات لتجديد االلتزامات  •
 ؛لنساء والشبابا الترآيز على وقاية إدراج •
 ؛مشتركال للموقفيث عن حقوق اإلنسان وقضايانا الحد •
 .استعراض المؤشرات المحدثة لضمان تمثيل جميع المجموعات •
 

 :للصندوق العالمي
فيما يتعلق بالتوجه " الصندوق العالمي"رصد التقدم المحرز واستعراض استراتيجية  •

عدم ن وضمان  واستراتيجية المساواة بين الجنسيالجندرية/الجنسي والهويات الجنسانية
 ؛ من جدول األعمالسقوطها

التي  بالنساءالحصول على الموارد الالزمة لتطوير مجموعة من البيانات المتعلقة  •
 . الجنس مع النساءتمارس

 
 نقـاط العمـل

 : على النحو التاليالمستقبلياتفق على نقاط العمل 
 خلق وتابعة لهمال شبكاتال/المجتمعاتجميع المشارآين مع من قبل مشارآة التقرير  •

 ؛االقتراحاتخارجية حول محادثات داخلية و
مبادئ دليل  األماآن العامة باستخدام  البعض فيمبدعم بعضهجميع المشارآين التزام  •

 ؛مشتركال الموقف آجزء من  المتـّفق عليهاالعمل
 المعلومات  والمشارآة فيتبادلال قائمة فيجميع المشارآين عملية من قبل مساهمة  •

 .تراتيجياتواالس
  

تشكـّل . ن بالمشارآة في المناقشات التي أجريناها والبقاء على اتصالواألفراد المشارآإلتزم 
لمعرفة المزيد حول . ليًةصبح أآثر شمولتالعمل و التبادالت ًا الستمراريةمكانالخدمات قائمة 
بيرت آار  ، رو(agarita@iwhc.org) ، الرجاء االتصال بألكسندرا جاريتاالخدماتقائمة 

(robertc@icaso.org)أو فينس آريزوستومو ،  (vince@7sisters.org). 
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 المبادئ المشترآة:  أمرفق 
 

 ، والمضي قدمًااتفق أفراد هذه المجموعة على المبادئ المشترآة التالية لتوجيه االجتماع نفسه
 .َانقوم به معالذي بالعمل 

 
 :نحن نأتي من موضع

، بما جماعيالعمل بشكل  وندعما البعض آأفراد، ن بعضندعم. متبادلالحترام الوادعم ال -1
 . الماضية والمدخالت واألفكارللخبرة االحترام ابداءفي ذلك 

، ونتفق النشاطات/ ن مختلف الحرآاتعتعلم نونحن ندرك أننا . عداد والصراحةستالا -2
 .الشمولية عن طريق  لنهج جديديفسح المجال بشكلا البعض نتعلم من بعضنعلى أن 

 وهم يعملون التهميش، يواجهونونحن نعلم أن جميع المشارآين . تحدي الوضع الراهن -3
 . مجتمعاتنا بتحدي النظام الحالي فيتغييرالعلى تحقيق 

حقوق اإلنسان على ونحن نوافق على إطار . ق اإلنسان أنفسنا في مجال حقوتدريب -4
مشارآة ال آرامة اإلنسان وويروتط االعتراف  خالل منل على حدةآ. جميع المستويات

ظر  بالن جماعيةآحرآةو .المحتملةوالخالفات ، وآذلك في معالجة التوترات الجدوىذات 
 'حقوق اإلنسانمن الصحة آحرآة '  من حيث إلى فيروس نقص المناعة البشري

مل هذا العمل تويش .وترسيخ أرآان لغتنا في استحقاقات حقوق اإلنسان لجميع البشر
حقوق في مواجهة نهج عمل اللحفاظ على الحقوق في قلب الحرآة ودفع جدول االجماعي 

 .المرضب محدد
باسم  نتكلم ناونحن ندرك أن.  لالمتيازمكانمن   تهميش، وأيضًاخبرة التحدث من منطلق -5

 خالل عملنا الذين ليسوا هنا وندرك الحاجة إلى إدراج الخبرات وإدارة التوقعات، اولئك
 .المشترك

  
 :الي نحن نقر بما يليوبالت

  زائفخالفالتوترات بين حقوق اإلنسان والصحة العامة، بما في ذلك أهمية عدم قبول  -6
 من أجل العمل بشكل جماعي وتوجيه النتائج حاسمبشكل  بحاجة إلى الرد إننا. همابين

  واتباع نهجطبيالنهج ال التوازن بين ضمان حماية مجتمعاتنا؛ ويتعين علينا لاإليجابية 
 قائم على الحقوق؛

إجابة ' ، وفي بعض األحيان ال يوجد'إجابة صحيحة'كون هناك أآثر من ي ما غالبًا -7
 ؛"صحيحة

 لكننا أفراد فريق مهمة،  الة هوي ذلك أن معنى. ة على حد سواء مهمغير وة مهم'الهوية' -8
ت بين االحتياجا بحاجة إلى تحقيق التوازن ونحنحقوق اإلنسان قبل آل شيء يتمتعون ب
 جموعة؛لكل كل شخص أو لدعم حقوق اإلنسان نزال نبينما ال مجتمعاتنا المحددة ل

  التعميمات واالفتراضات؛بخصوصنكون حريصين ؛ سنا ومجتمعاتتنوع مجموعاتنا -9
 وإننا بحاجة إلى ؛لقطاعات الصحية التقليديةل ردود فيروس نقص المناعة البشريتجاوز  -10

 .المصالحإشراك جميع أصحاب 
 

 :فقون على ما يليونحن مت
 نعزز، نعترف،"وهذا يعني أننا سوف . التحالفجماعات أخرى داخل هذا التكلم باسم  -11

  سعى إلى ن، سوف التحالفآلخرين في هذا باسم اعندما تحدث ". ندعم ونضيف
 .لتعاون فيما بيننال تعزيز ودعم الرسائل وإضافة آخرين بهدففي لغتنا الشمولية 
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 شين مع فيروس نقص المناعة البشريساء، األقليات الجنسية، والمتعايالن:  المشتركالموقف
 لتحقيق العدالة االجتماعيةالعاملين 

 ي سياق فيروس نقص المناعة البشريف
 

 2010أآتوبر / تشرين األول20-19أمستردام، 
 المنظمة المشترآة/المشترك 

 يفانراثي راماناثان ست آسيا
(HUA) 
 ن مباربونيابيز

 
 زوستوموفينس آري

  الجنسعامالت/عامليلشبكة آسيا والمحيط الهادئ 
(APNSW) 

 (APTN)لمتغيري الجنس شبكة آسيا والمحيط الهادئ 
فيروس حول تحالف شبكات آسيا والمحيط الهادئ اإلقليمية 

 ) اخوات7 (نقص المناعة البشري
 فيليسيتا هيكوام أفريقيا

 ليليان موريكو
 

 جويل نانا
 

 إيان سوارتز

 (ARASA) حقوق اإليدز للجنوب األفريقي تحالف
شات مع فيروس نقص المناعة المجتمع العالمي للنساء المتعاي

 (ICW) البشري
 (AMSHeR)الرجال األفريقيين للصحة والحقوق الجنسية 

 (OSISA)مبادرة المجتمع المفتوح لجنوب أفريقيا 

آا الالتينية ريأم
 والكاريبي

 مابيل بيانكو
 أوجينيا لوبيز

 
 يان ماآنايتإ

 
 روبيرت آار

   (FEIM) للنساء مؤسسة الدراسات والبحوث
 .A.C  الشبابلميولتحقيق التوازن بين التنمية والترويج 

األآثر عرضة في منطقة البحر الكاريبي تحالف الجماعات 
(CVC) 

 (ICASO)المجلس الدولي لمنظمات خدمات اإليدز 

 سوفي ديلميتيس أوروبا
 مونو نيامبي

 
 ينولدزرون ر

 جمعية الشابات المسيحية العالمية
شين مع فيروس نقص الشبكة العالمية لألشخاص المتعاي

 (+GNP) المناعة البشري
 (IAVI)المبادرة الدولية للقاحات ضد اإليدز 

 (EATG)الفريق األوروبي المعني بعالج اإليدز 
 ألكس غاريتا أميرآا الشمالية

 سينتيا روتشيلد
 

 أماندا لوغ
 ياالجورج أ

 (IWHC)التحالف الدولي للصحة النسائية 
نسية، وفيروس  النوع الجندري، والصحة الجمستشارة في

  وحقوق االنساننقص المناعة البشري
 لجنة الخدمات األفريقية

المحفل العالمي للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال 
 (MSMGF) اعة البشريوفيروس نقص المن

 
 :التيسيرفريق 
 أحومادا، الحملة العالمية لإليدزآلوديا 

 أندي سيل، الصندوق العالمي
 

 :االتصاالتفريق 
   المجلس التنسيقي للبرنامج-وفد المنظمات غير الحكومية   االتصاالت،فريقسارا سيمون، 

 ناتالي سنيورا، الحملة العالمية لإليدز
  

 

 


