
دليــل الحقــوق والواجبــات للمتعايشــين مــع 
 )HIV( البشــري  المناعــة  نقــص  فيــروس 
ــر عرضــة  ــدز واألشــخاص األكث المســبب لإلي

بالفيــروس لإلصابــة 



ُيولد َجميُع الناس أحراًرا ومتساوين في الكرامة 
والِوجداَن  العقَل  ُوِهبوا  قد  وُهم  والحقوق. 
وعليهم أن ُيعاِملوا بعَضهم بعًضا بروح اإلخاء

المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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يا ترى شو معنى
حقوق اإلنسان

فــي عــام 1948 صــدر اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنســان فــي قصــر شــايو فــي باريــس، وهــو 
ــا األمــم المتحــدة  ــة تبنته وثيقــة حقــوق دولي
فــي 10 كانــون ثانــي 1948 تضمنــت حقــوق 

اإلنســان المحميــة لــكّل النــاس.

فــي عــام 1976 صادقــت معظــم دول العالم 
اإلنســان  لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  علــى 
األمــم  وتبنتــه   ،1948 عــام  صــدر  الــذي 
المتحــدة، وصادقــت أيًضــا علــى الوثيقتيــن 
اللتيــن صدرتــا بموجبــه وهمــا: العهــد الدولــي 
والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 
الدولــي  والعهــد   ،1966 الــذي صــدر ســنة 
ــة  ــة واالجتماعي الخــاص بالحقــوق االقتصادي

الــذي صــدر ســنة 1966.  والثقافيــة 

علــى  التصديــق  تــّم  أن  بعــد   ،1976 وفــي 
ــدول،  ــل عــدد كاف مــن ال ــن مــن قب الوثيقتي
أخــذت الئحــة الحقــوق الدوليــة قــوة القانــون 

الدولــي.

لمزيد من المعلومات راجع ملحق رقم 1 وملحق رقم 5لمزيد من المعلومات راجع ملحق رقم 1 وملحق رقم 5

المواثيــق العالميــة لحقــوق اإلنســان صــدرت بطريقــة تضمــن حقــوق النــاس وتراعــي معالجــة مــا 
يســتجدُّ عليهــا مــن مســائل مــن خــالل لجــان متخصصــة فــي األمــم المتحــدة.

ومــن تلــك الحقــوق الحــقُّ فــي الحّريــة واألمــان، وعــدم جــواز التعذيــب والمعاملــة القاســية، وحــقُّ 
التمتــع بحمايــة القانــون، وعــدم جــواز اعتقــال أي إنســان أو نفيــه تعســفًيا، والحــق فــي حريــة التنقــل 
ومغــادرة أي بلــد بمــا فيهــا بلــده والعــودة إليهــا، والحــق فــي العمــل مقابــل مكافــأة عادلــة، والحــق 

فــي مســتوى معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة والرفــاه لــه 
وألســرته، والحــق فــي التعليــم.

وقــد شــكلت المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة مرجعيــة للحقوق الصحية 

بهــا  يتمتــع  أن  يجــب  التــي 
ذلــك  فــي  بمــا  اإلنســان 
ــى مســتوى مــن  ــع بأعل التمت
الصحــة الجســمية والعقليــة 
الوقايــة  إلــى  باإلضافــة 
الصحيــة  الخدمــات  وتأميــن 
تمييــز  دون  النــاس  لجميــع 

عاليــة. وبجــودة 

يا ترى محسوب حسابنا بها المواثيق 
مع إنه أكثرها صدرت قبل ظهور 

فيروس HIV؟
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يعني جميع اإلجراءات
واألحكام القضائية تلتزم بمواثيق

حقوق اإلنسان؟

ليش فصلوني من 
شغلي لما عرفوا إني 

مصاب بفيروس HIV؟

مع إني بتناول الدواء بانتظام 
وبقوم بواجبي الوظيفي كامل.

عضوية األردن في مجلس حقوق اإلنسان التابع 
على  للمصادقة  له  حافزا  كانت  المتحدة  لألمم 
الكثير من االتفاقيات والعهود الدولية، ونشرها 

في الجريدة الرسمية.

األردنية  التمييز  محكمة  أّن  من  الرغم  وعلى 
عليها  المصادق  الدولية  المعاهدات  أّن  أكدت 
أقوى من القانون المحلي األردني؛ إال أنه نادرا 
األحكام  في  الدولية  االتفاقيات  اعتماد  تم  ما 
القضاء. وتبقى أهمية االتفاقيات  الصادرة عن 
عليها  االعتماد  يمكن  مرجعية  أنها  في  الدولية 
بقوة من أجل تعديل القوانين وتحصيل الحقوق 

والنضال من أجل تحقيقها على أرض الواقع.

لمزيد من المعلومات راجع ملحق رقم 5
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ال 
يتضمن قانون العمل نًصا 

يقضي بفصل العامل إذا كان مصابا 
بفيروس HIV، وقد حدد القانون الحاالت 

التي يمكن لصاحب العمل فيها فصل العامل 
في المادتين 27 و28؛ والمرض ليس من هذه 

الحاالت.

وتأكيًدا لحق المريض في العمل فقد نصت 
المادة 21 من قانون العمل على أنَّ من يقرر 

أن العامل مريض إلى درجة العجز عن 
العمل هو الطبيب المختص 

وبتقرير طبي.
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بيعملــوا فحــص طبــي دوري كـــل ســـت شـهـــور لـكـــــل 
عـمـــال الـمـصـنـــع، ولـمــــا فـحـصـونـــي اكتشــفوا إنــو 
معــي فيــروس HIV، وفصلونــي من الشــغل

للعمال في  الدوري  الطبي  الفحص  تعليمات 
بموجب  الصادرة   1999 لسنة  المؤسسات 
الوقائية  الطبية  العناية  ونظام  العمل  قانون 
ألزمت  المؤسسات؛  في  للعمال  والعالجية 
للعمال  الطبي  الفحص  بإجراء  العمل  صاحب 
ونصت  البدنية،  لياقتهم  على  للمحافظة 
التعليمات على: " على صاحب  2 من  المادة 
المؤسسة  في  المسؤول  المدير  أو  العمل 
وضع الترتيبات الالزمة إلجراء الفحص الطبي 
العاملين،  لياقة  على  للمحافظة  الدوري 
في  أمراض  من  يظهر  قد  ما  والكتشاف 

مراحلها األولى.

إلــى  يشــير  مــا  التعليمــات  هــذه  فــي  ليــس 
جــواز فصــل العامــل بســبب اكتشــاف إصابتــه 

.HIV بفيــروس 

للمزيد راجع ملحق رقم 7
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الضمــان االجتماعــي مــا وافقــوا علــى اشــتراك صاحبي 
المصــاب بفيــروس HIV بحجــة إنــه عنــده عجــز كلــي 
طبيعــي دائــم، وبنفــس الوقت لما أنا تقاعدت؛ رفضوا 
يعطونــي راتــب اعتــالل رغــم إنــي مصــاب بالفيــروس، 
دائــم طبيعــي  كلــي  عجــز  عنــدي  كالمهــم  وحســب 

يا ترى لو كنت موظف حكومة 
بيفصلوني إذا اكتشفوا إنو 

معي فيروس HIV؟
بالفيــروس  أصــاًل ممكــن المصابيــن 

بالحكومــة؟ يتعينــوا 

علــى  ترتكــز  المدنيــة  الخدمــة  نظــام  مــواد 
الفــرص  وتكافــؤ  العدالــة  وقيــم  مبــادئ 
ولــم  والتنافســية،  والجــدارة  واالســتحقاق 
إال  العمــل؛  مــن  مريــض  أي  النظــام  يمنــع 
إذا كان مرضــه يمنعــه مــن القيــام بأعمــال 
ــي  ــرار مــن المرجــع الطب الوظيفــة بموجــب ق
 HIV المختــص، وبالتالــي فإّن اشــتراط فحص
عنــد التعييــن، وعــدم توظيــف المتعايشــين 
HIV يشــكل مخالفــة ألحــكام  مــع فيــروس 

المدنيــة. الخدمــة  نظــام 

ال يوجــد فــي نظــام الخدمــة المدنيــة أي إشــارة 
الفيــروس  مــع  المتعايشــين  فقــدان  إلــى 
ينــص  وإنمــا  اإلصابــة،  بســبب  لوظائفهــم 
خدمــات  إنهــاء  يمكــن  أنــه  علــى  النظــام 
لياقتــه  عــدم  ثبــوت  حــال  فــي  الموظــف 
الصحيــة بموجــب قــرار مــن المرجــع المختــص 

الطبيــب. وهــو 

بيــن  االجتماعــي  الضمــان  قانــون  يميــز  لــم 
واألشــخاص  الفيــروس  مــع  المتعايشــين 
الذيــن ظهــرت عليهــم أعــراض متالزمــة نقــص 

المكتســب. المناعــة 

لقــد أصبــح معروفــا عالميــا أنَّ المتعايشــين مع 
الفيــروس مريضــون مرًضــا مزمنــا مثــل ارتفــاع 
العــالج،  يســتخدمون  والســكري،  الضغــط 
ويعيشــون حياتهــم بشــكل طبيعــي، ويقومــون 

بأعمالهــم علــى أكمــل وجــه.

توعيــة  إلــى  الخلــل  هــذا  تصحيــح  يحتــاج 
المجتمــع، والضغــط على المشــرعين وأصحاب 
القــرار لتعديــل التشــريعات بمــا يتناســب مــع 
بعــد   HIV فيــروس  مــع  المتعايشــين  وضــع 
اكتشــاف العالجــات التــي جعلــت المتعايشــين 

يمارســون حياتهــم بشــكل طبيعــي.

مش شايف معي إنو كالمهم عكس بعضه 

للمزيد راجع ملحق رقم 7للمزيد راجع ملحق رقم 7

11 10



أنـا بـــعـرف طـفـلـة مـا قدرت 
تســجل بالمدرســة ألنهــم مــا 
كانــوا يقبلوهــا لمــا يعرفــوا 
HIV عــن إصابتهــا بفيــروس

تتشدد الحكومة األردنية في مسألة إبعاد أي أجنبي عن 
األراضي األردنية إذا تبين أنه مصاب بفيروس HIV، وقد 
صدر العديد من األحكام القضائية عن المحكمة اإلدارية 
تؤيد قرارات اإلبعاد دون الخوض في تفاصيلها مستندة 
إلى نصوص قانون اإلقامة وشؤون األجانب وتعديالته 

رقم 24 لسنة 1973.

التعليم األساسي من الصف األول حتى الصف العاشر إلزامي ومجاني في المدارس الحكومية 
حسب نص المادة 10 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 94 وتعديالته. 

وفي تعليمات قبول وتسجيل طلبة الصف األول األساسي رقم 4 لسنة 2017 في المادة 
الخامسة فقرة ج بند 1، يتبين أنه يجب تقديم مجموعة وثائق للطفل لقبوله في الصف األول 
منها وثيقة كشف طبي صادرة من مركز صحي معتمد، على أن يتم الكشف الطبي قبل بدء 
العام الدراسي. ولكن التعليمات ال توضح الحاالت التي يتم فيها رفض تسجيل طفل بسبب 

وضعه الصحي، وكيف يتم توفيق ذلك مع إلزامية التعليم.

تعليمات القبول تترك الباب مفتوًحا لمدراء المدارس ومدراء التربية لالجتهاد، وهذا ما يتطلب 
التعليم،  حق  عن  بالفيروس  المصابين  األطفال  تعطيل  وعدم  التعليمات،  لتوضيح  ضغطا 

علما بأّن التعليمات ال تنص على حرمان المصابين بفيروس HIV من حق التعليم.

عقد  أعمل  قدرت  كبير  جهد  بعد 
عمل لصاحبي غير األردني المصاب 
بفيروس HIV، لكن لما وصل فحصوه 

واكتشفوا الفيروس وسفروه.

للمزيد راجع ملحق رقم 8 وملحق رقم 7 للمزيد راجع ملحق رقم 2 وملحق رقم 5 
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ما بـعــرف شــو مـسـؤوليـتـي 
بالقـانون إذا انتقلت العـدوى 
مني لغيـري وأنا عـــارف إنـــي 

HIV مصاب بفيروس

شو بيضمن سرية المعلومات 
اللي بيوخذوها منا مراكز تقديم 
الـخـدمـات الـصـحـيـة، وهـل فـيه 
عقوبات على من يفشي أسرارنا 
للـنـاس وبـيـخـلـي الكـّل يدري عن 

إصابتنا؟
حســب المــادة 22 فقــرة ب مــن قانــون الصحــة العامــة؛ فــإن كل مــن أخفــى عــن قصــد 
ض شــخًصا للعــدوى بمــرٍض وبائــي ُيعتبــر أنــه ارتكــب جرًمــا  إصابتــه بمــرض معــٍد أو َعــرَّ
يعاقــب عليــه حســب نــص المــادة 66 مــن قانــون الصحــة العامــة بالحبــس مــن شــهرين إلــى 
ــة  ــن مــع مراعــاة أي عقوب ــن العقوبتي ــا هاتي ــار أو بكلت ســنة أو بغرامــة ال تقــل عــن 500 دين

أشــد ورد النــص عليهــا فــي أي تشــريع آخــر.

وقــد ورد فــي المــادة 301 مــن قانــون العقوبــات تشــديد عقوبــات االعتــداء علــى العــرض إلــى 
ــُل العــدوى بمــرض نقــص  ــا نق ــج عنه ــدة إذا نت األشــغال المؤب
علــم  مــع  المكتســب  المناعــة 

الفاعــل بإصابتــه بالمــرض.

ال يــرد ذكــر نقــل المــرض للكــوادر 
اإلصابــة؛  إخفــاء  نتيجــة  الطبيــة 
القضائيــة  االجتهــادات  ولكــّن 
باإليــذاء  جرًمــا  ذلــك  اعتبــرت 
المــرض  وعاقبــت عليــه حســب 
لحــق  الــذي  واألذى  نقــل  الــذي 

إليــه. بالمنقــول 

العقوبات على  355 من قانون  المادة  نصت 
أنه ُيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 3 سنوات 

كل من:

الرسمي  مركزِه  أو  وظيفته  بحكم  حصل   .1
لمن  األسرار  هذه  وأباح  رسمية  أسرار  على 
ليس له صالحية االطالع عليها أو إلى من ال 
تتطلب طبيعة وظيفته ذلك االطالع وفقا 

للمصلحة العامة.

2. كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية 
واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوًما أو 
دون  منها  نسًخا  أو  نماذج  أو  مخططات 
أن  دون  أو  بها  االحتفاظ  حق  له  يكون  أن 

تقتضي ذلك طبيعة وظيفته.

3. كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون 
سبب مشروع.

وهذا النص ينطبق على الطبيب والكوادر الطبية 
إذا قاموا بإفشاء أسرار المريض دون داع.

للمزيد راجع ملحق رقم 7للمزيد راجع ملحق رقم 7
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حكالــي صاحبــي المصــاب 
ــا  ــو لــمــ ــروس HIV إنــ بـفــيـ
كان بالســجن خلــوه لحـالـــه 
بالحبــس االنفرادي ومنعوه 
ــة الســجناء ــط مــع بقي يختل

للمزيد راجع ملحق رقم 7

للمزيد راجع ملحق رقم 5 وملحق رقم 7 16

نصــت المــادة 24 مــن قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل 
وتعديالتــه رقــم 9 لســنة 2004 أنــه علــى طبيــب المركــز 
إجــراء كشــف طبــي علــى النزيــل أو الســجين، وتقديــم 
تقريــر عــن حالتــه الصحيــة فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:

أ. عنــد إدخالــه المركــز وقبــل إخراجــه منــه وعنــد نقلــه مــن 
مركــز الــى آخــر.

ب. قبل وضع النزيل في الحجز االنفرادي وبعد إخراجه منه.

ج. بناء على طلب من أي جهة قضائية أو أي جهة مختصة.

د. عند طلب مدير المركز.

مــا  والتأهيــل  اإلصــالح  مراكــز  قانــون  فــي  وليــس 
ــروس HIV فــي الحجــز  ــن بفي ــى وضــع المصابي يشــير إل
قيــام  إلــى  يشــير  العملــي  الواقــع  أن  إال  االنفــرادي، 
إدارة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل بحجــز النــزالء المصابيــن 
ــة، وتمنعهــم مــن  ــن االنفرادي ــروس HIV فــي الزنازي بفي

االختــالط مــع غيرهــم مــن النــزالء.

رحت 
أتعالج بعيادة أسنان، ورفض 

الدكتور يعالجني لما عرف إني متعايش مع 
ة راجعت عيادة الطوارئ ولما  فيروس HIV، ومرَّ

حكيت للطبيب إني متعايش مع الفيروس نظرلي 
نظرة من فوق لتحت، وشعرت إنو أطلق عليه 
الرصاص فروحت عالبيت وأخذت مسكن على 

عاتقي الشخصي وصرت أتردد ألف مرة 
قبل ما أراجع الطبيب.

الصحــة  قانــون  مــن   11 المــادة  تنــص 
اإلجــراءات  مــن  مجموعــة  علــى  العامــة 
التــي يحــق لوزيــر الصحــة أن يتخذهــا بحــق 
أي مؤسســة صحيــة تمتنــع عــن تقديــم 
المتوفــرة  الصحيــة  الخدمــات  مــن  أي 
لديهــا ســواء أكانــت تتبــع القطــاع الخــاص 
إلــى  العــام، وتصــل هــذه اإلجــراءات  أو 
الطبــي.  المركــز  أو  المستشــفى  إغــالق 
مريــض  لــكل  يحــق  أنــه  يعنــي  وهــذا 
ــه مــن  يتعــرض لرفــض تقديــم الخدمــة ل
والمراكــز  المستشــفيات  مــن  أي  قبــل 
يتقــدم  أن  والخاصــة  العامــة  الصحيــة 
يتابــع  وأن  الصحــة  وزيــر  إلــى  بشــكوى 

قضائًيــا. ذلــك 
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ة إلــى إمكانية إجــراء الطالق  يشــير الواقــع العملــي الــذي يوفــره قانــون األحــوال الشــخصيَّ
نتيجــة إصابــة الــزوج أو الزوجــة بفيــروس HIV واعتبــاره مــن األســباب التــي تفســخ عقــد 

الــزواج بنــاء علــى رغبــة أحــد الزوجيــن.

للمزيد راجع ملحق رقم 7 وملحق رقم 8

سمعت عن واحد رفعت عليه زوجته 
إنه  عرفت  لما  الطالق  طلب  قضية 

HIV مصاب بفيروس

صحيح أنا باخذ عالج الفيروس 
من وزارة الصحة مجانا، لكن 
ما بكون معي فلوس أدفع 
تكاليف المعالجة لما بمرض 

أو بيصير معي كسور مثال

التأميــن  نظــام  مــن   18 المــادة  تنــص 
بعــدوى  المصابيــن  إعفــاء  علــى  الصحــي 
فيــروس HIV مــن أجــور المعالجــة. وحســب 
أســس  تعليمــات  مــن   2 المــادة  نــص 
وشــروط عــدم اســتيفاء أجــور المعالجــة فــي 
المستشــفى أو المركــز الصحــي وتعديالتها 
نظــام  مــن   18 المــادة  بموجــب  الصــادر 
يتــم اســتيفاء  التأميــن الصحــي؛ فإنــه ال 
أجــور المعالجــة فــي المستشــفى أو المركــز 
ــة مــن المتعايشــين  الصحــي وثمــن األدوي
غيــر  هــذا  ويشــمل   ،HIV فيــروس  مــع 
األردنــي لــزوج أردني وأطفالهــم المصابين، 
وقــد تكفلــت الحكومــة بمعالجــة األمــراض 
ولــم   HIV بفيــروس  للمصابيــن  األخــرى 
تقصرهــا علــى عالجــات الفيــروس فقــط.
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لـمـــا عـــرف أبـــوي إنـي 
مـصـــاب بالفـيـــروس، 
طــردنـــي مــن الـبيـــت، 
ومـــا قـبـل يـدفع رسـوم 
دراستـــي بالجامعــة رغم 
ــر إنــه مرتــاح ماليــا كـثيـ

يتضمن قانون األحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 توضيح 
مصادر اإلنفاق على النحو التالي:

 ألزم األب باإلنفاق على أبنائه، وبذلك حمى األطفال من أخطار 
حيث   )187( المادة  نص  حسب  القانوني  السن  دون  عملهم 
نصت على: )إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ال يشاركه 
فيها أحد ما لم يكن األب فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب لعلة 

بدنية أو عقلية(.

 ونصت المادة )188( على: )إذا كان األب غائًبا ويتعذر تحصيل 
النفقة للولد منه، أو كان األب فقيرا قادًرا على الكسب؛ لكن 
كسبه ال يزيد على كفايته، أو كان ال يجد كسًبا، يكلف بنفقة 
الولد من تجب عليه النفقة عند عدم وجود األب، وتكون هذه 
النفقة ديًنا للمنفق على األب يرجع بها عليه متى حضر أو أيسر(.

الموسر  األُب  )ُيلَزم  على:  القانون  من   )190( المادة  ونصت   
بنفقة تعليم أوالده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك 
ينال  أن  وإلى  األساسي  األول  الصف  قبل  التمهيدية  السنة 
الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم(.

للمزيد راجع ملحق رقم 7للمزيد راجع ملحق رقم 7

علّي،  اشتكى  واحد  فيه 
وهسا مطلوب للمحكمة 
وطفران وخايف ما أقدر 

أوكل محامي

توضــح المــادة 208 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 
9 لســنة 1961 وتعديالتــه جميــع الحــاالت التــي تســتوجب تعييــن 

محــام؛ وعلــى النحــو التالــي:

1. تعييــن محــام علــى حســاب "صنــدوق المســاعدة القانونيــة أمــام 
المحاكــم" إذا كان المتهــم غيــر قــادر علــى دفــع أجــور المحامــي 
فــي الجنايــات التــي يعاقــب عليهــا القانــون باإلعــدام أو األشــغال 

الشــاقة مــدة عشــر ســنوات فأكثــر.

باألشــغال  القانــون  عليهــا  يعاقــب  التــي  الجنايــات  فــي  أّمــا   .2
فيجــوز  ســنوات؛  عشــر  عــن  تقــل  لمــدة  المؤقتــة  الشــاقة 
للمدعــي العــام أو المحكمــة إحالــة طلــب المتهــم لوزيــر العــدل 
بالتنســيق مــع نقابــة المحاميــن لتقديــم المســاعدة القانونيــة لــه 
أمــام المحكمــة إذا وجــدت مســوغات لذلــك، ويتــم دفــع أجــور 
المحامــي مــن "صنــدوق المســاعدة القانونيــة أمــام المحاكــم".
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انتقلت إلي العدوى بفيروس HIV أثناء 
ما  طبي،  خطأ  بسبب  جراحية  عملية 
بعرف إذا القانون بيساعدني آخذ حقي؟

َض قانــون العقوبــات وقانــون الصحــة العامــة لموضــوع إخفــاء اإلصابــة بالفيــروس عــن  َتعــرَّ
الــكادر الطبــي؛ ولكنــه لــم يتعــرض للحالــة المعاكســة، وهــي نقــل العــدوى إلــى المريــض بســبب 

خطــأ أو إهمــال طبــي.

وجــاء بعــد ذلــك قانــون المســؤولية الطبيــة والصحيــة رقــم 25 لســنة 2018، وأغفــل أي إشــارة 
لهــذا الموضــوع، وهــذا مــا يدفــع القضــاء إلــى تطبيــق القواعــد العامــة فــي المســؤولية المدنيــة 
علــى األطبــاء شــأنهم فــي ذلــك شــأن المهــن األخــرى، وغالبــا مــا يســتند القضــاء للحكــم فــي مثــل 

هــذه القضايــا إلــى المــادة 256 مــن القانــون المدنــي األردنــي.

Human immune 
Deficiency Virus

Acquired Immune - 
deficiency Syndrome

People Living 
With HIV

 فيروس نقص المناعة
البشري

 متالزمة نقص المناعة
المكتسب

مريض االيدز: الشخص المصاب بالفيروس أو المتعايش معه وتظهر عليه أعراض المرض

الترجمةتفصيل االختصاراالختصار

نقــص فيــروس  مــع   المتعايشــون 
ــة البشــري وهــم األشــخاص  المناع
تظهــر وال  بالفيــروس   المصابــون 

عليهــم أعــراض المــرض

HIV
AIDS

PLHIV

مصطلحات مهمة:

تنــص المــادة 147 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
رقــم 9 لســنة 1961 وتعديالتــه علــى أنَّ المتهــم بــريء حتــى 
ــا  ــراءة حًق ــراض الب ــر افت ــه بحكــم قطعــي. وُيعتب ــت إدانت تثب
قانونًيــا للمتهــم فــي المحاكمــات، وهــو حــق إنســاني دولــي 
بموجــب اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، المــادة 11. 
القانونــي يكــون  البــراءة، فــإن عــبء اإلثبــات  وبافتــراض 
عــي الــذي يجــب عليــه جمــع وتقديــم أدلــة مقنعــة.  علــى المدَّ
ــدون بأمــر  وهكــذا فــإن القاضــي أو هيئــة المحلفيــن مقيَّ
مــن القانــون للنظــر فقــط فــي األدلــة الفعليــة والشــهادات 
فــي  االدعــاء  يثبــت  أن  المحكمــة. ويجــب  فــي  المقدمــة 
يــدع مجــاال  بمــا ال  المتهــم مذنــب  أنَّ  الحــاالت  معظــم 

ــة المتهــم. للشــك. وإذا بقــي شــك معقــول، فيجــب تبرئ

6 مــن قانــون مراكــز  المــادة  أ مــن  الفقــرة  كمــا وتنــص 
 2004 لســنة   9 رقــم  وتعديالتــه  والتأهيــل  اإلصــالح 
علــى أنــه "ال يجــوز اســتعمال القــوة ضــد النزيــل إال عنــد 
اســتنفاذ  وبعــد  الســتعمالها  الــالزم  وبالقــدر  الضــرورة، 
الوســائل العاديــة"، ومــا ينطبــق علــى الســجن ينطبــق علــى 

حكًمــا. التوقيــف 
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خايف إني أتعرض 
للضرب أو اإلهانة في 

فترة التوقيف أو السجن 
على ذمة القضية
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للحصول على استشارة قانونية اتصل على الرقم

للحصول على استشارة طبية اتصل على الرقم

للمشورة والفحص الطوعي اتصل على أحد األرقام التالية
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