نظام رصد حقوق اإلنسان فيروس نقص المناعة البشرية

من أجل إصالح القوانين في لبنان
يتعرّض األفراد المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية النتهاكات لحقوقهم اإلنسانية األساسية في سياقات متنوّ عة .وتورد هذه الوثيقة
( )1االستنتاجات التي خلصت إليها دراسة بحثية نوعية استطلعت األنواع المختلفة لالنتهاكات؛ و( )2تنشر التدابير التي اتخذها ائتالف مكوّ ن
من  11منظمة غير حكومية لمعالجة االنتهاكات المبلّغ عنها .وبالتالي ،تشمل الوثيقة كذلك االستراتيجيات القانونية واإلعالمية والمتعلّقة
بالمناصرة.
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نبذة عن المنظمتين المن ّفذتين :جمعية العناية الصحية وجمعية حياة إيجابية Vivre Positif-
جمعية العناية الصحية

أنشئت جمعية العناية الصحية منذ عام 1817؛ وتلبّي خدمات الرعاية الصحية واإلجتماعية التي تنبع من اإلحتياجات المت ّغيرة للمجتمع
– حيث تضع دائما ً الكرامة اإلنسانية واحترام حقوق اإلنسان في صميم أنشطتها وتدخالتها.
وتستجيب جمعية العناية الصحية ،منذ إنشائها ،على نحو نشط من خالل اتخاذ اإلجراءات ومكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية،
والسلوكيات الخطرة المرتبطة باستخدام المخدرات ،ال سيّما المخدرات عن طريق الحقن.
ّ
تتمثل أهداف جمعية العناية الصحية في ما يلي:


التثقيف بشأن اإلصابات بفيروس نقص المناعة البشرية واألمراض المنقولة جنسيا ً التي ال تزال متصلة بسلوكيات خطرة،
والوقاية والح ّد منها ،عن طريق رفع الوعي في صفوف الشباب ،ومستخدمي المخدرات ،والعاملين والعامالت في مجال
الجنس ،والرجال الذين يقيمون عالقات جنسية مع رجال ،والمجتمع كك ّل



تحسين الظروف المعيشية لألفراد الذين باتوا يعانون الهشاشة بفعل وصمة العار والتمييز في مجتمعنا ،وذلك من خالل إحاطتهم
ببيئة تكون فيها كرامتهم وحقوقهم مصانة



إعداد برامج متنوّ عة (بما في ذلك برامج عن فيروس نقص المناعة البشرية واإلدمان) بهدف اإلستجابة لمتطلبات مجتمع يشهد
زيادة في عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ،واألمراض المنقولة جنسياً ،وسلوكيات اإلدمان



إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع وصانعي السياسات من أجل تغيير القوانين واألحكام المسبقة السائدة في بلدنا

جمعية العيش اإليجابي)Vivre Positif (VP
أنشئت  Vivre Positifمنذ عام  .2001وتنطوي مهامها على ما يلي:


تطبيق ميثاق األمم المتحدة لحقوق األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري في لبنان



إنشاء شبكة دعم لألفراد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية على الصعيدين المحلي واإلقليمي



بناء قدرات األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية ليتولوا التثقيف على مستوى األقران



زيادة درجة االحتراز على كافة مستويات المجتمع من أجل الح ّد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية



إطالق حمالت توعية على فيروس نقص المناعة البشرية موجّهة للمجتمع عموما ً ووسائل اإلعالم والقادة االجتماعيين
والسياسيين والروحيين ،ومقدّمي خدمات الرعاية الصحية ،ودعمها

4



إنشاء شبكة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وتمكينها



إقامة شبكة للتفاعل والدعم المتبادل والتضامن بين األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وأقاربهم.

مشكلة الصحة العامة
شهدت جمعية العناية الصحية ،منذ بدء عملياتها في ميدان فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسبة ،في عام ،1882
انتهاكات لحقوق األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية .وبدأت منظمات غير حكومية ،بمساعدة ناشطين في هذا المجال،
ّ
متمثل بتوفير بيئة أكثر إيجابية حيال المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية.
باالستجابة لك ّل حالة بصورة فردية من أجل تحقيق هدف واحد

وسرعان ما تبيّن أنّ التدابير الفردية هي غير فعّالة وغير كافية .وبرزت حاجة إلى وضع برنامج إرشادي بغرض ( )1معالجة المجاالت
الواسعة من االنتهاكات )2( ،والتم ّكن من تطبيق التغييرات على مستويات النظم في بلدنا ،و( )3توجيه البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز
الذي أع ّد مؤخراً استراتيجية وطنية.
وللتم ّكن من مناصرة التغييرات على مستويات النظم ،ال ب ّد من توثيق االنتهاكات التي تطال األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة
البشرية والتحقق منها ،وصياغة استراتيجيات إعالمية ومتعلّقة بالمناصرة تستند إلى البيانات المجمّعة.

نبذة عن المشروع
إرفع صوتك مشروع لسنة واحدة تولّت تنفيذه جمعيتا العناية الصحية و Vivre Positifفي عام  ،2016إلى جانب ائتالف من 12
منظمة غير حكومية ممثلة بـ :الجمعية اللبنانية لصحة األسرة ،مرسى – مركز الصحة الجنسية ،المؤسسة العربية للحريات والمساواة،

 ،Mosaic ،M-coalitionسكون – المركز اللبناني لإلدمان ،LebMASH ،الجمعية اللبنانية للسيدا ،المركز األهلي لمكافحة
اإلدمان ،الهيئة الصحية اإلسالمية ،Oui Pour la Vie ،دار األمل JeunesseContre la Drogue ،وجمعية عدل ورحمة.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز بيئة مؤاتية أكثر لألفراد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق مناصرة التغييرات في النظام
وإصالح القوانين .ولهذه الغاية ،اشتمل المشروع على ما يلي:



بناء ائتالف من منظمات من المجتمع المدني تعمل على قضية فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة
المكتسب وإشراكها في سائر مقوّ مات المشروع



إصدار بيانات قائمة على القرائن من خالل إنشاء وحدة لحقوق اإلنسان تعنى بجمع حاالت االنتهاكات ووضع نظام
للرصد واالستجابة



عقد اجتماعات مع صانعي القرار والجهات المعنية لتحديد كيفية معالجة االنتهاكات التي ت ّم تسجيلها



صياغة استراتيجيات قانونية وإعالمية وخاصة بالمناصرة وتنفيذها

وتعتبر جميع مقومّات المشروع المذكورة آنفا ً بمثابة العملية األوّ لية التي اقتضى إنجازها قبل إعادة تقييم مشروع قانون فيروس نقص
المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب ،الذي أعدّه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبرنامج الوطني لمكافحة اإليدز في لبنان في عام
 .2010وأحيل مشروع القانون إلى البرلمان اللبناني ،إال ّ أنّ العمل توقف منذ ذلك الحين .وعندما يقيّم مشروع القانون في ضوء البيانات التي
جمعت وجهود المناصرة ،يمكن إحالته من جديد إلى البرلمان ليقرّه في المستقبل.
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لماذا ي ّتسم ذلك باألهمية؟
وضعت استراتيجيات المناصرة واإلعالم ضمن هذا المشروع على أساس قرائن تفيد عن انتهاكات متواترة في سياقات متعددة .وبالرغم من أنّ
خطة المناصرة المقترحة ارتكزت على انتهاكات مسجّلة بحق األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية ،إال ّ أ ّنها ستعود بالمنفعة على
جميع األشخاص المقيمين في لبنان.
وال تر ّكز التغييرات المقترحة لمراجعة صانعي القرار والجهات المعنية على األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية؛ حيث أنّ
حقوق هؤالء مدمجة ضمن حقوق عامة الناس.
ّ
وتؤثر بعض االنتهاكات الوارد وصفها أدناه على البلد برمّته ،حيث ال تزال الشوائب مدمجة على مستوى النظم؛ ومع ذلك ،فإنّ التبعات التي تخلّفها
على ك ّل فرد تختلف بحسب هشاشة الشخص.
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جمع البيانات :دراسة نوعية
كجزء من هذا المشروع ،أبلغ  10فرداً من المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية عن انتهاكات متنوّ عة لحقوقهم في سياقات متعددة.
وبرزت القرائن في بيئة الرعاية الصحية واألسرة واألصدقاء والمجتمع ومكان العمل والسياقات الحكومية.
ويرتكز التحليل النوعي أدناه على البيانات التي انبثقت عن  21مقابلة معمّقة مع أفراد متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية .وت ّم
بلوغ درجة االكتفاء في هذه المرحلة إذ أن توصيف المشاكل بدات بالتكرار.

بيئة الرعاية الصحية
اشتملت بيئة الرعاية الصحية على المستشفيات الخاصة والعامة ،والمختبرات الخاصة ،والصيدليات والعيادات الخاصة .وفي هذا المقام،
نستهدف على وجه التحديد انتهاكات حقوق المرضى عند الحصول على خدمات طبية .وتبيّن أنّ العديد من مقدّمي خدمات الرعاية
ّ
والموظفين اإلداريين ،والصيادلة .وأفاد المشاركون عن
الصحية كانوا ضالعين في هذه االنتهاكات ،من قبيل الممرضين ،واألطلباء،
مجموعة واسعة من السلوكيات الشاجبة والتمييزية ،التي تضمّنت انتهاك السرية ،وسوء المعاملة ،والخوف ،واإلهمال ،وكذلك الحرمان
من الحصول على خدمات الرعاية الصحية .إضافة إلى ذلك ،أبلغ أفراد عن بعض الثغرات في نظام الرعاية الصحية التي أفضت إلى
أنواع أخرى من االنتهاكات لحقوقهم.
وأفاد المشاركون أنّ مقدّمي الرعاية الصحية كانوا يخبرون الزوّ ار واألصدقاء وأفراد العائلة والزمالء عن حالة فيروس نقص المناعة
البشرية عند المرضى من دون موافقة هؤالء.

"ايه بالمستشفى اكتشفت انه حامل الـ HIVوطارت الخبرية بالمستشفى .وصار مين ما يدق يقولولن انه انا "+ HIV
(امرأة  ٢٣سنة – انتهك حقها من قبل عاملين في مستشفى حكومي)
"مين؟ هيدا يلي معو سيدا؟ ترك المستشفى"( ،رجل ٢٣ ،سنة – انتهك حقه من قبل ممرض في مستشفى حكومي)
وفي بعض الحاالت ،كان أفراد العائلة على بيّنة من حالة فيروس نقص المناعة البشرية لدى أقاربهم قبل معرفة هؤالء بذلك.
وفي بعض الصيدليات حيث أجرى المشاركون اختبارات سريعة لتحديد اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ،كانت هذه الصيدليات تطلع الشخص
المعني على النتيجة أمام الجميع.
وأفيد أنّ مقدّمي الرعاية الصحية كانوا يلتقطون صوراً ألشخاص متوفين حاملين فيروس نقص المناعة البشرية ويعمّمونها على األصدقاء والزمالء.

"شوفي هيدي صورة بعتلي ياها ممرض عن واحد ميت من سرطان بالجلد ومعو الـ“ HIV

(رجل ٢٣ ،سنة – انتهاك من قبل ممرضفي مستشفى حكومي)
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سوء المعاملة والخوف واإلهمال
ّ
وتمثل سوء المعاملة بالداللة على المرضى ،والتهامس بشأن
وأشار المرضى إلى أ ّنهم اختبروا سوء المعاملة من جانب مقدّمي الرعاية الصحية.
حالتهم ،والسخرية من المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية ،ووصمهم ،والتحديق بالمرضى وإحراجهم بواسطة سلوكياتهم .وبرز هذا النوع
من الوصم والتمييز في القطاعين العام والخاص ،وفي أنواع مختلفة من سياقات الرعاية الصحية ،بما فيها المستشفيات والعيادات والصيدليات
والمختبرات.

"يا حرام مدري شو معو! هيدا المرض" ،ممرضة في عيادة خاصة (رجل ٣٢ ،سنة)
"البسي غلوفز! معو سيدا!" صرخ ممرض في مستشفى حكومي لعاملة التنظيف
(رجل ٢٣ ،سنة – انتهاك في مستشفى حكومي)
"كانوا الممرضات عم يتوشوشوا علينا ،ويعاملونا بكتير من الخوف ،فتالسنت معن وانزعجت من تصرفاتن"
(رجل ٢٣ ،سنة – انتهاك في مستشفى حكومي)
"رحت على الصيدلية لجيب دوا ،قام قلتلي "بتاخد دوا شي"؟ ,قام قلتال ايه باخد دوا ,معي  .HIVانسحبت قالتلي بخاف
اعطيك شي ،وهيك صاروا يضحكوا ويقولوا شو امك بتعرف؟! دير بالك منيح! وهيك قلتلون ما خصكن"
(رجل ٣٢ ،سنة)
ولوحظ أنّ مقدّمي الرعاية الصحية يخافون من األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية .وأبلغ البعض عن ّ
تأثرهم وتضايقهم من
الخوف الذين لمسوه في صفوف مقدّمي الرعاية الصحية.

"بضلون منقزين وخيفانين .قلي الحكيم انو ضل بعيد واقعود بعيد" (رجل ٢٣ ،سنة – انتهاك في مستشفى حكومي)
االنتهاكات المتأتية عن الثغرات في نظام الرعاية الصحية

أفيد بأنّ الشوائب في نظم الرعاية الصحية أفضت إلى انتهاك السرية الطبية للمرضى .وظهرت هذه االنتهاكات في بعض المستشفيات
والوكاالت الحكومية.
والواقع أ ّنه ت ّم اإلبالغ عن حاالت إشهار بملفات المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وتوسيم غرفهم في العديد من
المستشفيات.

"حطولي على الباب ورقة ممنوع التعاطي وممنوع حدن يفوت على الغرفة" :HIV
(امرأة  ٢٣سنة – انتهاكفي مستشفى حكومي)
"...لقيت ملفي مكتوب عليه من بّرا باللون االحمر مرض زهري ومرض نقص المناعة مع انو قالوا انو ما رح يحطوا هل
المعلومات على الملف" (رجل ٢٣ ،سنة – انتهاكفي مستشفى خاص)
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ومن أوجه الخلل األخرى في نظام الرعاية الصحية ضمن المستشفيات وضع ورقة يرد فيها االسم الكامل للمريض ،ومرضه ،ورقم غرفته على
مكاتب الممرضين في بعض الطوابق.

"حط المم رض ورقة على مكتب الطابق مكتوب عليها اسم الشخص ،عيلتو ،رقم غرفتو ومرضو...انا عرفت كزا شخص
 HIVبالطابق معن (رجل ٢٣ ،سنة – انتهاك في مستشفى حكومي)".
وأبلغ المشاركون أيضا ً عن أنّ محيطهم كان على علم بإصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية بعد االلتقاء بأشخاص يعرفونهم في البرنامج الوطني
لمكافحة اإليدز .والحقيقة أنّ المواعيد ال تعطى بصورة منفصلة للحصول على أدوية فيروس نقص المناعة البشرية من الوزارة ،وأنّ
الناس ينتظرون معا ً في القاعة نفسها.
ّ
وتتمثل الثغرات األخرى التي ت ّم تحديدها في طريقة نقل األطباء والممرضين لمعلومات هامة متعلّقة بحالة فيروس نقص المناعة البشرية عند
المرضى .وأفيد بأنّ األطباء كانوا يخبرون المرضى بإصابتهم بالفيروس للمرة األولى بشكل صارم من دون تزويدهم بأية معلومات عن المرض
أو توفير أي نوع من الدعم أو إحالتهم إلى جهة مختصة.

"فتت لعند الحكيم...بكبلي الورقة بوجي وبقلي عندك ،HIVانا قلت اكيد في شي غلط ،اكيد الء .وانا هلق بتخايلو قدامي ،وال
حتى قلي تفضل قعود بدي احكي معك بموضوع ،وال شي .بس عطاني الورقة وقلي ما فيك تسافر عآل السعودية"
(رجل ٣٢ ،سنة  -انتهك حقه من قبل طبيب في مختبر خاص)
"مرة كنت بمستشفى خاصة ...قالت إمي عندي  ،HIVالدكتورة يللي هونيك بتقلها إلمي خديها وفللي من هون"
(امرأة  ٢٣سنة – انتهك حقها من قبل طبيب في مستشفى خاصة)
حرم األفراد المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية كذلك من خدمات الرعاية الصحية بفعل وضعهم الصحي هذا .وأفاد أحد المشاركين بأ ّنه
ّ
متمثلة في عدم إحالة مقدّمي الرعاية
حرم من الحصول على خدمة الرعاية الصحية في ثالثة مستشفيات خاصة .وتبقى الشوائب في هذه الحاالت
الصحية المرضى إلى جهة مختصة.

ال ال .ورحت" sorryما بقدر "sorryايم بيرجع الحكيم لورا وبقول ما بقدر ،قلتلو بس ما في شي،بقلي
(رجل ٣٢ ،سنة – انتهاك من قبل طبيب اسنان ،عيادة خاصة)
"قلي حكيم االسنان انه ما عندو معدات بيقدر يكبون وقال انه خايف على حالو (رجل ٢٣ ،سنة – انتهاك في عيادة خاصة)

العائلة واألصدقاء

العزل
يواجه األفراد المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية وصمة وتمييزاً إضافيين في بيوتهم من جانب أفراد عائلتهم وأصدقائهم .وتدفع المفاهيم
الخاطئة عن طرق إصابة الشخص بالفيروس أفراد العائلة واألصدقاء إلى عزل األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية.

"اوعا تجيبي االوالد على البيت وال تيجو انتو" (رجل ٣٢ ،سنة)
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"خليك انت بحالك ونحنا بحالنا ،قبع شوكك بايدك" (رجل ٣٢ ،سنة)
"حسيتون خيفانين ما حدا با سني ما حدا سلم عليي ما حدا قلي الحمدهللا عالسالمة وال شي حسيتون خيفانين ،اول كلمة قالتلي
ياها ماما سألت الحكيمة كيف بدي اغسلك تيابك او إذا فيك تنام مع اخواتك .جابتلي ماما منا لحاال صحن ومعلقة وكباية قالتلي
هول اللك" (امرأة ٢٣ ،سنة)
"اوعا تحطي تيابك مع تيابو ،اوعا تغسليون ،اوعا تاكلي من الصحن يلي بياكل منو ،وال تشربي من كاس المي يلي بيشرب
منو ،خلي كل شي الو لحال ويلي اللك لحال" (رجل ٣٢ ،سنة)
"زوج اختي يقال الختي إذا بدو يجي لهون ،يجي ممنوع يغسل بالمنشفة ،بنشف فيا ناقصني والدي يمرضو" (رجل٣٢،
سنة)
"بحس من نظرتن انو انا مميز بس مش مميز باللدلع او مدلع ،مميز انو انا مريض ،مش عارفين هني شو هو" (امرأة٢٣ ،
سنة)
"وصرت شوف ردة فعلن كيف العالم يتجنبوني ،في ناس بيسألوا رفقيتي كيف بتعدي بتاكلي انتي وياها ما بتخافي تنعدي؟
انو أل هيدا الشي ما بيعدي" (امرأة ٢٣ ،سنة)
وقد ارتقت بعض العائالت بمفهوم العزل إلى مستوى جديد .حيث طلبت إحداها من الشقيق ترك المنطقة خشية افتضاح أمره في مجتمع القرية التي
يقيمون فيها.

"ما بدن ياني انا يكون عندي سيدا وقاعد ح ّدن بالمنطقةّ ،بدن يطلعوني فل من المنطقة يلي قاعد فيا بالضيعة"(رجل ٣٢،سنة)
"هيك حاطين براسون يلي معون سيدا بيجي بياخدون بحطوون لحالون بحطن بمصح"(امرأة ٢٣ ،سنة)
اللوم والوصم
يميل أفراد العائلة ،واألصدقاء ،وغيرهم من أفراد المجتمع إلى إلقاء الالئمة على الفرد المتعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية لضلوعه في
سلوكيات خطرة ومحرّمة .وتبيّن أنّ هذا النوع من السلوكيات التمييزية من جانب األصدقاء والعائلة يترك أثراً كبيراً على الصحة النفسية للمتعايشين
مع فيروس نقص المناعة البشرية وعلى رفاههم.

"تحمل نتيجة يلي عملتو شو خصنا نحنا"(رجل ٣٢ ،سنة)
"بزيادة ،بزيادة هلكوني بكالمهم .انت مش منيح ،جبتلنا المرض كيف بدنا نقول لرجالنا"(رجل ٢٣ ،سنة(

"اخي اخدت له امي ،قلت له امي تعبانة ،خذوها حكموها ،هو مقتدر و معو مادة ،قال لي :انا بدي اقعد قدامها وانت تروح
تمارس الجنس ،بدك تروح تفلت على راسك"(رجل ٢٣ ،سنة(
"اهلي بيقولولي انت مريض هللا مرضك" (امرأة ٢٣ ،سنة)
"روح يا مريض اإليدز .كتير ازيتني بكالما" (رجل ٢٢ ،سنة)
" بعيطولي يا سيدا" (امرأة ٢٣ ،سنة)
الهشاشة
10

ويعاني العديد من األشخاص من تهميش مزدوج بفعل إصابتهم بالفيروس وكونهم أيضا ً من األفراد المعرّضين للمخاطر على غرار المثليات والمثليين
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ،والعاملين في مجال الجنس ،ومستخدمي المخدرات .ويعرّض ذلك
المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية إلى وصمة وتمييز إضافيين ،ما ّ
يؤثر أكثر على جودة حياتهم.

"بعدها المشاكل بدك تقول  %70من المشاكل مع  HIVو % 20من  transwomenوهلق بدن يكحشوني من البيت"
(امرأة  ٢٣سنة)
وأفيد بأنّ أفراد العائلة يستفيدون من هشاشة أقاربهم حيث يحرمون الشخص المتعايش مع الفيروس من الميراث ويح ّرضون أفراد العائلة ضدّه.

" بدك تورتني انا و طيب ،عم يتسابقو عالورتة انا وطيب ،يا خيي انا مت ما في مرتي " (رجل ٢٥ ،سنة)
"جدن قلن إنتو بكرا بس تعرفوا حقيقة بيكن إنتو بتقتلوه" (رجل ٣٤ ،سنة)

التعدي على الخصوصية
أفاد المشاركون بأ ّنهم ّ
تأثروا جراء فضائح افتعلها أفراد العائلة واألصدقاء ،وأشاروا إلى التعدّي على خصوصيتهم ،واإلضرار بفرصة حصولهم
على وظائف في بعض الحاالت.

"ايه دغري عرفوا رفقاتي صورو الفحوصات وبلشوا يبعتوا على التلفون" (امرأة ٢٣ ،سنة)

المجتمع

الحرمان من الحق في التعليم
وأفيد أيضا ً عن حاالت حرم فيها أفراد من التعليم في جامعات ومدارس خاصة .وأبلغ المشاركون أيضا ً أنّ الجامعات طلبت إجراء اختبار لفيروس
نقص المناعة البشرية قبل القبول بالتحاق الطالب بها .وكان العديد من األفراد يحجمون عن التقدّم بطلب الدخول إلى الجامعة عند معرفتهم بهذا
االختبار.

"عندما بدأت التقديم للجامعة طلبوا مني فحص ( "HIVرجل ٣٣ ،سنة)
وأفاد أب لطفل ولد حامالً الفيروس أ ّنه ابنه بقي من دون تعليم لسنوات؛ حيث رفض الطفل من جانب المدارس العامة والخاصة على السواء.

"ما بقى حدا يقبل ابني بالمدرسة" (رجل ٣٤ ،سنة)
اإلهمال ووصمة العار وانتهاك السرية
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أفاد بعض األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية أنّ األشخاص في محيطهم كانوا على علم بوضعهم جرّاء مقابلتهم لمعارف لهم
في منظمات غير حكومية .والحقيقة أنّ المشاركين أشاروا إلى أ ّنهم اضطروا إلى االنتظار في القاعة نفسها ليحصلوا على خدمات الرعاية الصحية.
ّ
وتتمثل االنتهاكات األخرى في كنف المنظمات الحكومية في اإلهمال والتهميش.

"تعرضت للتهميش واالهمال من قبلهن .عرفوا بوضعي ووضع امي وما سعادوني .الجمعيات كلن تجار ،ما بهمن اال
يجمعوا مصاري ،في جمعية زعبوني وطردوني"(رجل ٢٣ ،سنة(
وسجّلت حاالت خرق للسرية وأنواع أخرى من االنتهاكات في أوساط إعالمية .وتعرّض المشاركون للتهديد واالبتزاز على مواقع التواصل
االجتماعي بغرض الحصول على المال .عالوة على ذلك ،افتضحت هوية المشاركين على التلفزيون واإلذاعات من جانب األقارب واألصدقاء؛
وهذا يعني أنّ الخبراء اإلعالميين لم يجروا التعديالت الالزمة على صوتهم وصورتهم.

" عماتي عرفوا من الراديو ،هأل عمتي الكبيرة بتقوم هي بتسمع اإلعادة على الراديو وبتدق لبيي بيي بيجن" (امرأة ٢٣
سنة)
ولوحظ أيضا ً أنّ أفراد آخرين في المجتمع يوصمون األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية بالعار .ورفضت إحدى المحاميات
التي تولت قضية شخص متعايش مع الفيروس قبل معرفة وضعه مواصلة عملها حين اكتشفت المسألة .وأحالت القضية إلى محام آخر رفض بدوره
متابعتها ألنّ الشخص المعني مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.
كما برزت أشكال أخرى من الوصم في صفوف رجال الدين .وأفاد أحد المشاركين أنّ الكاهن حاول إقناع خطيبته بتركه بسبب وضعه .وأشار
المشاركون إلى أنّ رجال الدين ليسوا من الداعمين في العموم .وفي العديد من الحاالت ساهم رجال الدين الذين كانوا يصدرون األحكام على من
يستشيرهم من المتعايشين مع الفيروس من دون أن يقدّموا الدعم لهم في تهميش هؤالء.

"الخوري بتعرفي شو قال؟ انت مش عارفة حالك وين رايحة ،شو بدك تعيشي انت وياه هيك هيك كل العمر ...بهدال
لمرتي" (رجل ٢٥ ،سنة)
"ما في خوري مافي رجل دين ...ما لقيت حدا عرفتي كيف بيكفي مثال يا خيي حكيني بالحياة مش بالموت"
(رجل ٢٥ ،سنة)

مكان العمل

الطرد التعسفي
وتعرّض أفراد كثر للطرد التعسّفي من العمل .وبرز هذا النوع من االنتهاكات في القطاع الخاص بالدرجة األولى وفقا ً للبيانات التي جمعناها .وبما
أنّ هذه التدابير ال تزال مخالفة للقانون ( )1أي طرد أحدهم بسبب إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية و( )2طرد شخص من دون إشعار أو
تعويض ،ترغم اإلدارة الفرد المتعايش مع الفيروس على االستقالة ألسباب شخصية .وفي العديد من الحاالت ،أفاد المشاركون عن تعرّضهم للتهديد
من قبل أصحاب العمل ،حيث أجبروهم على توقيع طلب االستقالة لكي يحصلوا على التعويض المستحق لهم بموجب القانون.
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ّ
الموظفين عند اكتشاف
وحاول بعض األفراد التحقق من وجود سياسة تتيح لإلدرة طردهم من العمل من دون إشعار ،لك ّنهم خلصوا إلى أنّ طرد
إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية ال يرد ال في القانون وال في السياسات الداخلية للمؤسسات .وهذا يعني أ ّنه بالنظر إلى أنّ القانون ال يجيز
الطرد التعسفي وال يح ّدد ضرورة إجراء اختبار لفيروس نقص المناعة البشرية كشرط للتوظيف ،فإنّ المؤسسات تتخذ في بعض األحيان إجراءات
تبعا ً التفاقات ومن دون أي إشارة إلى سياسات داخلية أو خارجية.

"جبروني وقع طلب استقالتي وهددوني ما يعطوني معاش الشهر يلي شتغلتو ...حتى بعد ما قدمت استقالتي ما دفعوا معاشي
وال التعويض" (رجل ٣٣ ،سنة – انتهك حقه من قبل مستشفى خاص)
"اتصلوا فيني تاني نهار بالشغل انو تما بقى ايجي ،كحتوني و حتى ما عرضوا علي اشتغل شغل اداري\مكتبي او بغير قسم
ما بيكون في تعامل مباشر مع مريض او مع الدم" (رجل  ٢٤سنة)
"واحد من الموظفين فتش بغراضي وعرف عم باخد دوا الـ ... HIVطردوني من دون ما يدفعوا تعويض...مع اني كنت
اشتغل على االستقبال" (رجل ٣۹ ،سنة)
التعدّي على الخصوصية
ّ
الموظفين في مكان العمل .ومن شأن هذه السيناريوهات أن تخلّف أثراً سلبيا ً على الفرد
ذكر المشاركون أيضا ً حاالت التعدي على خصوصية
المتعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية.

" بعد ما طردوني ،كان في بنت بتشتغل معي صارت تسالني كيف بينتقل الـ HIVوشو عوارضه ووينممكنينعمل
الفحوصات"(رجل ٣۹ ،سنة)
"مندوبة ضمان هي بتستلم الفحوصات ...شو يصير تحكي قدامي عن غيري ،غير اشخاص ،مثال هولي فحوصات خطرة
لك هيدا كذا ،اول مرة عرفت عن وحدة استاذة من خالل المندوبة" (رجل٢٥ ،سنة)

الحرمان من فرص العمل
أفيد عن أنّ أحد الشواغل الرئيسية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية ّ
يتمثل في عدم قدرتهم على الحصول على فرص عمل .وتجلّى هذا
االنتهاك للحقوق اإلنسانية األساسية في القطاع الخاص في المقام األوّ ل؛ المصارف ،والفنادق ،والمستشفيات ،وشركات التمريض المنزلي ،إلخ .وقد
ط لب إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية كشرط للتوظيف بصرف النظر عن أنواع الوظائف .وفي بعض الحاالت ،كان الناشطون في
مجال فيروس نقص المناعة البشرية /متالزمة نقص المناعة المكتسب يتوجّهون لمقابلة طبيب المؤسسة ،وحتى عندها لم تكن األمور لتتغيّر.

"مع انو كان عندي مرجع بيقدر يدعم طلبي للتوظيف باالوتيل ،بس وقت عرفت انن بيطلبوا فحص الـ HIVكل  ٣اشهر،
سحبت طلبي" (رجل ٢٣ ،سنة)
"كمان مقدم على عدة شركات كتيرة يمكن اذا بدي قلك تقريبا بحدود  ٤٣أو  ٤٢شركة عرفتي لما بيجو يطلبو مني اعمل
فحص الـ ...HIVطب شو بدي ق ّلن"(رجل ٢٢ ،سنة)
"اجتمعوا بالمستشفى وما قدروا يخلوني بالشغل بسبب قوانين التوظيف بالمستشفى( ".رجل ٢٣ ،سنة)
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" كل عمل رسمي في الفنادق يطلبون فحص الـ( " HIVرجل ٣٣ ،سنة)
الدولة – قوى األمن الداخلي
أفادت إحدى المشاركات بأنّ حقوقها انتهكت في مخفر الشرطة .فحين علمت قوى األمن بإصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية ،قاموا بإشهار
ذلك أمام جميع السجناء .وخسرت المشاركة بالتالي وظيفتها وأصدقائها .ولم يعد أمامها اآلن سوى تغيير مكان سكنها أو الهجرة.
اآلثار السلبية لإلنتهاكات
وفي ما يلي وصف لألثر الذي يمكن أن تخلّفه االنتهاكات الواردة آنفا ً على حياة المتعايشين مع الفيروس.

آثار سلبية
خلّفت االنتهاكات التي ارتكبت بحق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية آثاراً سلبية على حياتهم .على سبيل ،خسر كثيرون وظائفهم وظلّوا
عاطلين عن العمل بسبب ضرورة إجراء اختبار للفيروس كشرط للتوظيف .وأفاد المشاركون بأنّ ذلك ترك تبعات سلبية كبرى على وضعهم
االجتماعي واالقتصادي ،ما انعكس سلبا ً بدوره على صحتهم ،وإمكانية حصولهم على التأمين ،وخدمات الرعاية الصحية والتعليم ،وعلى حياتهم
االجتماعية كذلك.
وال يزال األشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية غير مشمولين في نظام التأمين في لبنان .فالعديد من المشاركين ال يزاولون
مهنة ،وبالتالي ال ّ
يغطيهم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي .إضافة إلى ذلك ،تعتبر شركات التأمين الخاصة مكلفة من جهة ،كما أ ّنها ال توفّر
التأمين للمتعايشين مع الفيروس من جهة أخرى .واعتبر المشاركون أ ّنهم يعيشون في حلقة مفرغة ّ
تؤثر على رفاههم باإلجمال؛ فهم ال يعملون ،وال
يتم ّتعون بالتأمين ،وال يمكنهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية.
وأضرّت مسألة انتهاك سرية المشاركين في بيئة الرعاية الصحية وضمن المجتمع بحياة المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية .وبالرغم من
أنّ ذلك قد يبدو تافها ً للعموم ،إال ّ أنّ التعدي على سرية المتعايشين مع الفيروس أدّى إلى خسارة العديد منهم لوظائفهم وتغطية التأمين ،وحمل عائالتهم
وأصدقائهم على عزلهم أيضاً.
وفي حاالت أخرى ،حرموا أيضا ً من الحصول على التعليم بسبب وضعهم ،وبصرف النظر عن قدرتهم على تسديد األقساط .وهذا ّ
يؤثر أيضا ً على
إمكانية حصولهم على فرص عمل ،وبناء مسيرة مهنية ،والتحوّ ل إلى أفراد منتجين ضمن المجتمع.
وال تزال الصحة النفسية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية عرضة للخطر بفعل حجم الوصمة والتمييز اللذين يواجهونهما من جانب
عائالتهم ،وأصدقائهم ،وزمالئهم ،ومقدّمي الرعاية الصحية .وأفاد العديد عن عدم قدرتهم على تحمل أعباء خدمات الصحة النفسية ،فيما اعتبر
آخرون أنّ أي نوع من المساعدة المقدّمة من أخصائيين لن يفيدهم .واعترف بعض المشاركين بمحاولتهم االنتحار في مرحلة ما من حياتهم .والواقع
أنّ العزلة التي يتعرّضون لها من قبل عائالتهم وأصدقائهم والمجتمع ،وعجزهم عن أن يكونوا أفراداً منتجين في المجتمع ،وخشيتهم الدائمة من
افتضاح أمرهم ،يصيبهم بالغ ّم في حياتهم اليومية.

"أول شهر فتت وطلعت وانا حاسس حالي تعبان وقلتلن انا ما فيي حاسس حالي تعبان ما بقدر اطلع وحكيت مع رفقاتي
بركي بطلع لعندن بس ما حدن رد عليي كلن عملولي ( "blockامرأة ٢٣ ،سنة)
"رفضوني واشعروني بالشفقة البعض لم يتناول الطعام في منزلي والبعض االخر لم يتحدث معي( ".امرأة ٣٣ ،سنة)
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وأفاد جميع المشاركين تقريبا ً بأ ّنهم لن يتقدّموا بشكوى سواء ضمن المؤسسات أو أمام الدولة اللبنانية .ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى عدم ثقتهم
في النظام ،فضالً عن أنّ رفع الشكوى لن يؤدي إلى أي نتيجة برأيهم ،واألهم من ذلك هو أ ّنهم سيتع ّرضون الحتمال إشهار إصابتهم بالفيروس

ووصول ذلك إلى أشخاص قد يعرفونهم " .ما في احكي عن ثقتي بالدولة وحمايتها ،كلنا فقدنا االمل فيها .هيدا الشيء مع انو منعرف
انو مرضنا منو جرم( .رجل ٣٣ ،سنة)
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إجراءات العمل :نحو استراتيجية للمناصرة
التشاور واستثارة األفكار مع خبراء وأعضاء في االئتالف

جمع البيانات ( 05حالة)
 -1اجتماع االئتالف
تحديد ثالثة مجال اهتمام
أ -إلغاء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية من شروط التوظيف
ب -معالجة الممارسات الطبية غير األخالقية
ت -إزالة فيروس نقص المناعة البشرية من معايير اإلقصاء لدى شركات التأمين
 -2إجراء تحليل لمواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات في مجاالت االهتمام الثالثة واجتماع االئتالف
أ -عدم اتخاذ أي قرار -ضرورة عقد اجتماعات مع الجهات المعنية
ب -ميل نحو "ممارسات طبية غير أخالقية"
 -3االجتماعات مع الجهات المعنية
 -4البحوث

انطوى العمل التحضيري الذي سبق صياغة االستراتيجيات القانونية واإلعالمية والخاصة بالمناصرة على ما يلي:
 .1تحديد أنماط االنتهاكات انطالقا ً من البيانات التي ت ّم جمعها
 .aالممارسات الطبية غير األخالقية
 .iانتهاك سرية المريض
 .iiتوسيم الملفات الطبية
 .iiiالحرمان من الحصول على خدمات الرعاية الصحية
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.b
.c
.d
.e

 .ivوصمة العار والتمييز
الطرد التعسّفي من العمل
الحرمان من الحصول على فرص عمل
التهديد والترهيب
الحرمان من الحصول على تأمين خاص

 .2تحديد ثالثة مجاالت اهتمام مع األعضاء في االئتالف
 .aإلغاء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية من الشروط المسبقة للتوظيف
 .bمعالجة الممارسات الطبية غير األخالقية
 .cإزالة فيروس نقص المناعة البشرية من معايير اإلقصاء لدى شركات التأمين
 .3أظهرت نتائج تحليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات في مجاالت االهتمام الثالثة التي ت ّم تحديدها ما يلي:

 .aيضمن استهداف الممارسات الطبية غير األخالقية احتماالً كبيراً لتحقيق النجاح في الزقت الحاضر
 .iيبنغي أن تؤ ّكد االجتماعات مع الجهات المعينة المهمة نتائج تحليل مواطن القوة والضعف والفرص
والتهديدات

االجتماعات مع الجهات المعنية وصانعي القرار ذوي الصلة

خلصت االجتماعات مع النائب الدكتور عاطف مجدالني؛ مدير البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز الدكتور مصطفى النقيب؛ والدكتورغسان
األعور من وزارة العمل؛ والدكتور جاك مخباط كناشط ومسؤول عن لجنة الدواء للمتعايشين في وزارة الصحة العامة ،إلى ما يلي:


التد ّخل على مستوى شركات التأمين إلزالة فيروس نقص المناعة البشرية من معايير اإلقصاء لديها يحتاج إلى كثير من
الوقت – ال بد في المقام األوّ ل من العمل على استفادة البعض من خدمات شركات التأمين



رفع الوعي أساسي للعمل على إلغاء اختبار نقص المناعة البشرية كأحد الشروط المسبقة للتوظيف؛ وتبيّن أنّ إصالح
القانون في هذا الموضع ليس منطقياً:
 oيشوب قانون العمل اللبناني اللبس المتعمّد بالنسبة إلى االختبارات الطبية كأحد الشروط المسبقة للتوظيف ،من أجل
ّ
الموظف .وتغيير ذلك ال يبدو ممكناً .واألمر ينطبق أيضا ً على إصدار التعاميم بهذا الشأن .لذلك ال بد من
حماية
اقتراح سبل مبتكرة.
ّ
التدخل من دون
 oال يمكن ضمان حق األفراد في العمل عن طريق إصالح القانون ،ألنّ وزارة العمل ال تستطيع
ّ
والموظف
وجود عقد بين صاحب العمل

المناقشات النهائية مع الخبراء واألعضاء في االئتالف
حسب البيانات التي ت ّم جمعها ،ونتائج اإلجتماعات مع صانعي القرار والجهات المعنية ،ووفقا ً للبحوث التي أجرتها ك ّل من جمعية العناية الصحية

وجمعية حياة إيجابية ،خلص فريق العمل إلى ما يلي:
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يبدو أنّ استهداف الممارسات الطبية التي ال تحترم األخالقيات المهنية هو مجال المناصرة األسهل الذي يمكن التركيز عليه،
وسوف يش ّكل ذلك رافعة الستهداف شركات التأمين في السنة التالية
ّ
المتمثلة في استهداف وزارة العمل الحد األدنى من فرص النجاح في األمد القصير
تكفل الغاية
يعيق الوضع السياسي المتأزم أي عمل تشريعي ،إال ّ أنّ اإلجراءات الحالية ستتيح للخبراء القانونيين تقييم مشروع القانون
القائم

استراتيجية المناصرة والغاية منها
كيف نضمن الكفاءة في ظ ّل جميع البيانات التي ت ّم جمعها؟
االستراتيجية المقترحة للفترة 2512-2512
القضية:
لتنظيم ومعاقبة انتهاك السرية والممارسات غير األخالقية في المراكز الصحية.
على أساس التحليل التشاركي (انخراط الشركاء) والديناميكي (بصورة موازية وبالتفاعل مع برامج /مشاريع /أنشطة ذات صلة) لمواطن
القوة والضعف والفرص والتهديدات ،إلى جانب المناقشات المعمقة مع المخبرين الرئيسيين ،ت ّم التوصّل إلى العوامل المحددة الرئيسية
التالية:
 -1أسهمت ثالثة عوامل محدّدة رئيسية في بلورة الهدف والنهج (أ) جهوزية ورغبة الرأي العام ومن يحرص على مصلحته،
(ب) وضع البرلمان و(ج) ميزان القوة الحالي (الذي ال يميل لصالح تصويب أو حشد الرأي العام ككلّ ،حيث تتر ّكز أولويات
الناس في موضع آخر ،باإلضافة إلى انتشار مشاعر /سلوكيات تن ّم عن كره األجانب والمثليين).
 -2يحول المأزق السياسي الراهن دون إنجاز أي عمل تشريعي أو انتهاج إصالح رئيسي للسياسات .ويبقى فقط العمل على
المستوى الوزاري أو المستوى األوّ ل والثاني من القرارات اإلدارية.
ّ
يتمثل الخيار الواقعي في توطيد /تعميم المجهود المستمر الذي ال يقتضي مزيداً من اإلجراءات التشريعية .وبناء على ذلك،
-3
تبيّن أنّ نظام اعتماد المستشفيات يشهد تطوراً جديا ً ويخضع للتحسين .في المقابل ،ت ّم التوصّل إلى استنتاج مفاده أنّ تعميم
قضية السرية سوف يوسّع نطاق المستفيدين المستهدفين ويجعل الرأي العام أكثر دعما ً وأق ّل تمسّكاً بالدفاع عن مواقفه.
 -2ال تشتمل األولويات الحالية لعموم الناس على قضايا متصلة بفيروس نقص المناعة البشرية.
 -1استبعدت نتائج تحليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات نهج المناصرة القائمة على حشد المجتمع و/أو اتخاذ خطوات
مباشرة .والحقيقة أنّ الوضع الراهن يسمح فقط باللجوء إما إلى نهج قانوني (دعوى قضائية) أو إلى ممارسة ضغوط منفصلة
وغير بارزة من جانب صانعي القرار.
 -2سيت ّم توسيع نطاق المستفيدين من خالل إدماج منظمات غير حكومية أخرى ال تعمل مع األشخاص المتعايشين مع فيروس
نقص المناعة البشرية في الحملة اإلعالمية .وسيت ّم التواصل معها لمناقشة انتهاك السرية الطبية في بيئة الرعاية الصحية من
منظور آخر ،للتم ّكن من تسليط الضوء على أنّ استراتيجية المناصرة ال تعود بالمنفعة على المتعايشين مع الفيروس فحسب،
بل على عامة الناس أيضاً.

الغاية من المناصرة:
إدماج سياسات في نظام الرعاية الصحية تتولّى المستشفيات تطبيقها ،وتهدف إلى حماية المرضى من انتهاك السرية ومن الوصمة
والتمييز
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يتم ّثل الهدف الحالي لحملة المناصرة في:
تضمين قسم بشأن سرية المرضى أو األخالقيات الطبية في معايير نظام االعتماد الذي يتولّى صياغته حاليا ً مركز ترشيد
السياسات الصحية في الجامعة األميركية في بيروت والذي سوف تعتمده وزارة الصحة العامة.

أما نهج حملة المناصرة فهو التالي:
ممارسة ضغوط غير بارزة على صانعي /متخذي القرار في نظام االعتماد ،إضافة إلى استخدام خطاب متحفظ وحذر لحشد الرأي
العام والمجتمع،
بموازاة ذلك ،ال بد من انتهاج عمل قانوني لدعم القضية ،وإعداد مذكرات قانونية و/أو إجراءات مالئمة يمكن إدماجها في نظام
االعتماد ،ونقابة األطباء ،ونقابة الممرضين ،وقسم المختبرات في وزارة الصحة العامة.
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خارطة الحلفاء واألخصام :على أساس تحليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات ،واجتماعات المناقشة األحادية مع
المخبرين الرئيسيين ،توصّلنا إلى الخارطة التالية:
نعم
 -1االئتالف
 -2د .مخباط
 -3د .أنور
 -2اتحاد المقعدين
اللبنانيين
 -1المؤسسات اللبنانية
لحقوق اإلنسان
 -6د .جردلي
 -7كلية العلوم الصحية في
الجامعة األميركية في
بيروت
 -1د .كرم من كلية العلوم
الصحية في جامعة
البلمند
 -8جمعيات كفى وأبعاد
والتجمّع النسائي
الديمقراطي اللبناني
 -10د .كعك والجمعية
اللبنانية للطب النسائي

نعم ،لكن
 -11د .مصطفى
النقيب -مدير
البرنامج الوطني
لمكافحة السيدا
 -12نقابة األطباء
 -13نقابة الممرضين
 -12نقابة أصحاب
المختبرات الطبية
 -11وزير الصحة
العامة
 -16المدير العام
لوزارة الصحة
العامة

غير مؤكد /ربما /محايد
 -17معهد الدراسات
النسائية في العالم
العربي في الجامعة
اللبنانية األميركية
 -11نقابة أطباء األسنان
 -18نقابة أصحاب
المستشفيات الخاصة
 -20وسائل اإلعالم
المرئي والمسموع
السائدة (التلفزيون
واإلذاعات)
 -21وزارة االقتصاد
 -22نقابة المحامين

ال ،لكن
 -23شركات التأمين
 -22إدارات
المستشفيات
 -21وزارة الشؤون
االجتماعية
 -26وزارة العمل

ال
 -27شركات
التأمين

بالرغم من غياب القدرة ،إال ّ أ ّنه من األهمية بمكان ش ّل نفوذ شركات التأمين وإدارات المستشفيات .ويمكن أن تكون االجتماعات األحادية
بالتالزم مع تحفيز صانعي القرار الرئيسيين (برلمانيون بارزون) مفيدة أيضاً .وينبغي الشروع في ذلك بعد استقطاب صانعي القرار
الرئيسيين في وزارة الصحة العامة ونقابة األطباء أو التحالف معهم أو ضمان حيادهم.
وقد يكون من السهل اجتذاب األطراف التي لم تحسم موقفها ،على أساس تاريخها وقيمها المهنية .وال بد من إقامة عالقات مباشرة مع
جهات اتصال وإبقائها على بيّنة مما يجري في جميع األوقات.
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الخطة
الهدف

تضمين قسم بشأن سرية
المرضى أو األخالقيات
الطبية في معايير نظام
اعتماد المستشفيات
الذي ستقدّمه وزارة
الصحة العامة

الموارد واألصول


يمكن أن ّ
يؤثر فريق المناصرة على
اإلجراءات مع الدكتور جردلي ،ووزير
الصحة العامة ،والمدير العام لوزارة
الصحة العامة



سيقدّم الفريق القانوني وثيقة قانونية
تدعم القضية



يضم الفريق باحثين من الجامعة
األميركية سبق أن عملوا مع المدير
العام لوزارة الصحة ومع الدكتور
جردلي



المستشار اإلعالمي على تواصل جيّد
مع وزير الصحة العامة



يعتزم الفريق التواصل مع المزيد من
الشركاء ،حيث تطال قضية سرية
المرضى وحقوقهم العديد من األمراض
الموصومة غير فيروس نقص المناعة
البشرية (من قبيل السل ،والتهاب الكبد،
والمرضى ذوي اإلعاقات ،إلخ).



التواصل مع شركاء إضافيين

الغاية
الحصول على الموافقة إلرسال المقترحات
من أجل التأثير على نظام االعتماد



التأثير على نظام االعتماد الذي
يتولّى صياغته حاليا ً مركز
ترشيد السياسات الصحية في
الجامعة األميركية والذي
ستقدّمه وزارة الصحة العامة
لجميع المستشفيات في لبنان

الخطوات









إمكانية التأثير على النظام الذي يقوم فريقه بإتمامه
صياغة وإرسال وثيقة تتضمّن اإلضافات المقترحة على نظام االعتماد ،واالنتهاكات التي
ترتكز عليها المقترحات ،إضافة إلى المقترحات التي تتواءم مع القواعد واإلجراءات
التنظيمية المحلية
متابعة التعديالت التحريرية المقترحة على نظام االعتماد عبر الرسائل اإللكترونية مع
الدكتور جردلي
تحديد موعد لعقد اجتماع مع الوزير أبو فاعور
تحديد موعد لعقد اجتماع مع الدكتور فيصل الكعك
بدء التواصل مع الشركاء اإلضافيين

المؤشرات:
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االجتماع مع الدكتور جردلي الذي يتولّى حاليا ً صياغة نظام االعتماد ،والتحقق من

ورود بيان /بروتوكول /نهج السرية المقترح في المشروع األوّ ل لوثيقة االعتماد.
انعقاد االجتماع مع الوزير أبو فاعور.
وعد شفهي من الوزير.
صدور مذكرة بهذا الخصوص عن مكتب وزير الصحة العامة.
انعقاد االجتماع مع المدير العام لوزارة الصحة العامة.
وعد شفهي من المدير العام.
إصدار المدير العام لتذكير/مذكرة تخاطب المختبرات الطبية في لبنان بشأن إجراءات
وسياسات السرية.
إقرار وزارة الصحة العامة لنهجنا مع نقابتي األطباء والممرضين.
انعقاد االجتماع مع الدكتور كعك.
صدور بيان عن جمعية الطب النسائي يؤيد العمل.
دعم جمعية الطب النسائي للقضية في نقابتي األطباء والممرضين (انعقاد اجتماعات بين
د .كعك ونقيبي الممرضين واألطباء).



الهدف
ممارسة ضغوط على
نقابة األطباء إلصدار
تعميم يكون بمثابة تذكير
بحق المرضى في السرية
مع التركيز على
األمراض التي يمكن أن
تفضي إلى سلوكيات
شاجبة وتمييزية من جانب
ّ
والموظفين
مقدمي الرعاية
في المستشفيات والعيادات
(مثل األمراض المنقولة
جنسياً ،إلخ) .وتضمين
التعميم حظر لتوسيم
الملفات الطبية وغرف
المرضى.

الموارد واألصول


وافق الدكتور مخباط على التعاون
ومساعدتنا في التواصل مع نقيب
األطباء.



سيقدّم المستشارون القانونيون نص
المذ ّكرة.

زيادة وتنوّ ع العضوية في االئتالف (أي انضمام أطراف من خارج األوساط التقليدية)

الغاية
الحصول على موافقة نقابة األطباء
و/أو على إذنها إلصدار نسختها
الخاصة من التعميم الذي يخاطب
األطباء بشأن قضايا السرية.

الخطوات



تحديد موعد لعقد اجتماع مع الدكتور مخباط عند إنجاز نص المذكرة
تحديد موعد لعقد اجتماع مع الدكتور ريمون الصايغ

الطلب إلى الوزير ،والمدير العام ،والدكتور أنور ،والدكتور مخباط ،والدكتور كعك التأثير
على نقابة األطباء.

المؤشرات:
انعقاد االجتماع مع الدكتور صايغ.
قطع وعد شفهي.
صدور تعميم عن نقابة األطباء يخاطب األعضاء فيها بشأن إجراءات وسياسات السرية.
انعقاد اجتماع بين حلفائنا والدكتور صايغ.

22

ممارسة ضغوط على
نقابة الممرضين من أجل
إصدار تعميم يكون بمثابة
تذكير بحق المرضى في
السرية مع التركيز على
األمراض التي يمكن أن
تفضي إلى سلوكيات
شاجبة وتمييزية من جانب
ّ
والموظفين
مقدمي الرعاية
في المستشفيات والعيادات
(مثل األمراض المنقولة
جنسياً ،إلخ)
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اتصال جمعية العناية الصحية
مباشرة بنقيب الممرضين



يمكن أن يقدّم المستشارون
القانونيون نص المذكرة

الحصول على الموافقة على نص
المذكرة وبدء العمل الالزم إلصدارها.




تحديد موعد لعقد اجتماع مع الدكتور ضومط.
تحديد موعد لعقد اجتماع مع السيّد عرّاج ،النقيب السابق للممرّضين.

المؤشرات:



انعقاد االجتماعات مع الدكتور ضومط والسيّد عرّاج.
صدور تعميم رسمي عن نقابة الممرضين يخاطب األعضاء فيها عن إجراءات
وسياسات السرية .تأييد نقابة الممرضين لجهودنا من خالل ممارسة ضغوط على
نقابة األطباء واتحاد أصحاب المستشفيات الخاصة.

العمل القانوني
في ما يلي مشروع االستراتيجية القانونية التي تستهدف جميع أنماط االنتهاكات .لكن ،وألغراض متصلة بهذا العام ،جاءت التدابير
القانونية المنفذة كاآلتي (على النحو المحدد في استراتيجية المناصرة أعاله):


الحصول على موافقات بشأن إصدار تعاميم حول احترام سرية المرضى في بيئة الرعاية الصحية من جانب:
 oوزارة الصحة العامة
 oنقابة األطباء
 oنقابة الممرضين



إصدار وثيقة قانونية ،تدعم اإلضافات المقترحة على نظام االعتماد الذي تقدّمه وزارة الصحة العامة للمستشفيات

1حقوق وواجبات األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري
اقتراح مبدئي لخطة المناصرة من الزاوية القانونية
.I

أنواع المناصرة من الزاوية القانونية:

يمكن تفصيل أنواع المناصرة من الزاوية القانونية على ثالث مستويات:
 .1التحسيس والتوعية:
أ .مراجعة الحقوق والمبادئ األساسية المكرّسة في القوانين مثال:
-

الحق بالصحة وبالعالج؛

-

الحق بالموافقة المستنيرة؛

-

حق المريض باالستحصال على ملفه الطبي؛

-

حق بالخصوصية وبالسرية؛
الحق بالمساواة والحماية وعدم التمييز؛
الحق بالعمل؛
الحق بالسالمة (الجسدية والنفسية) وإسعاف المريض؛
الحق بالحرية الشخصية (ال جريمة وال جزاء بدون نص)؛
الحق بالملكية؛
الحق بالتعليم؛
الحق بالدفاع والمحاكمة العادلة؛
الحق بالزواج وتكوين عائلة؛

1حقوق وواجبات األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري
اقتراح مبدئي لخطة المناصرة القانونية –  11نيسان 2016
إعداد نرمين السباعي ونايله جعجع
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-

الحق بالمشاركة بالحياة االجتماعية والسياسية والثقافية؛
الحق بالسكن؛
الحق بعدم االستغالل وسوء المعاملة (تجريم)؛
الحق بالمساواة أمام القانون؛
مبدأ عدم التعسف باستعمال الحق؛
مبدأ االمتناع عن االحتجاز التعسفي؛
مبدأ تجريم التعذيب والمعاملة القاسية؛
مبدأ تجريم التهديد والتهويل واالبتزاز؛
مبدأ تجريم االستنكاف عن إحقاق الحق؛
مبدأ تجريم القتل واإليذاء.

ب .تحديد الممارسات اإلدارية و/أو الفردية المخالفة لهذه المبادئ مثال:
 رفض المستشفيات والعيادات الخاصة استقبال األشخاص المتعايشين؛ عدم احترام سرية وخصوصية المريض في المستشفيات الخاصة والعامة؛ التمييز وعدم مساواة تجاه المتعايشين في المستشفيات والعيادات الخاصة والعامة؛ تهديد المتعايشين وابتزازهم بسبب الفيروس؛ إخضاع المتعايشين لفحوصات إلزامية في السجون؛ رفض طلبات توظيف األشخاص المتعايشين بسبب الفيروس؛-

الصرف من العمل بعد المعرفة بوجود الفيروس؛
عدم دفع المستحقات وتعويضات الصرف؛

ت .تحديد األسباب التي امتنع على أساسها المتعايش/ة من تقديم شكوى/المالحقة القانونية مثال:
 عدم الثقة بأن التقارير من شأنها تغيير الوضع القائم؛ الخوف من نشر خبر إصابتهم بالفيروس للجمهور؛ الخوف من االضطهاد وخاصة ألولئك الذين يعانون من التهميش المزدوج مثال الالجئين ،العمال األجانب ،مثليي ومتحولي الجنسوغيرهم؛
 عدم دراية المتعايشين بإمكانية تقديم إخبار –دون الفصح عن هويتهم؛ كلفة التمثيل القانوني المرتفعة مع أفكار مسبقة بعدم جدواه. .2التقاضي االستراتيجي:
في الحاالت التي يرفض توظيف الشخص بسبب الفيروس و/أوالفسخ على أساس التمييز في أماكن العمل (على سبيل المثال)؛يجوز اللجوء إلى
التقاضي االستراتيجي المستند إلى الحق بالعمل والحق بالمساواة وعدم التمييز مع األخذ بعين االعتبار المعايير التالية:
-
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التقاضي االستراتيجي هو اللجوء إلى القضاء إما لتفعيل قانون ما وإما لتكريس حق غير مكرس أو لرفع االلتباس حول نصوص وحقوق
يعتريها الغموض وخصوصا في ظل انكفاء السلطة التشريعية عن ذلك؛
منالمهم تكوين فريق عمل قانوني متكامل قادر على التعاون وتحضير ملف متين للقضية؛
اختيار الحالة/النموذج التي ستقدم الدعوى من أساسها؛إن القضايا االجتماعية ترفع لتستفيد منها شريحة من المجتمع وليس فقط الجهة
المدعيةإال انه لالستحصال على الحكم لصالح القضية االجتماعية يتطلباختيار الحالة األنسب لتمثيل باقي الحاالت؛
إشراك المتقاضين في الدعوى :وبعد اختيار الحالة ،يقتضي تعزيز دورها في القضية عند هذا الحد بل يجب إشراك المتقاضين في الدعوى
بكافة النواحي .فلدى المتقاضي توجد الوقائع وفي رواياته توجد تفاصيل ممكن أن تنور القضية بأفكار جديدة ومعه توجد المستندات
الداعمة للملف؛

-

اختيار التوقيت وتحويل الدعوى إلى حملة واستقطاب اإلعالم؛أهمية الحملة هي للفت نظر اإلعالم واستقطاب الصحافة لكي تقوم بتغطية
القضية واالهتمام بها وترويجها لدى الرأي العام مما يعطيها ثقل اكبر ودعم أوسع من المجتمع؛
دراسة المخاطر واألضرار التي قد تنتج عن التقاضيسواء على الحالة أم على الشريحة المتوخاة ومقارنتها مع بدائل أخرى ناجحة ممكن
اعتمادها بأقل كلفة مادية ومعنوية على الحق واألفراد.

 .3اإلصالحات التشريعية المنشودة:
يقتضي هنا التمييز بين:
أ.
-

اإلصالحات المقترحة لتعديل بعض القوانين العامة والخاصة المرعية اإلجراء :
القانون رقم " 766إنشاء وتنظيم ومراقبةمراكز نقاللدم"الصادر في 2006/10/11؛
القانون رقم " 211اآلداب الطبية" الصادر في  22شباط 1882؛
المرسوم رقم  11102الصادر بتاريخ  30كانون الثاني 2002؛
قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة قانون رقم  172صادر في  11شباط 2002؛
نصوص أخرى..

ب .الدفع نحو إقرار قانون خاص تحت عنوان "حقوق وواجبات األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري":
 مراجعة "مشروع قانون نموذجي عربي" بشأن األشخاص المتعايشين مع اإليدز؛ مسار االقتراح في اللجان النيابية؛ مراجعة االقتراح ومدى تكامله/تعارضه مع االقتراحات األخرى..II

المنهجية:

تعتمد المقاربة القانونية على المنهجية اآلتية:
 .1استكمال البحث القانوني:
يقتضي ذلك إجراء مسح لجميع النصوص التشريعية المحلية -من قوانين ومراسيم وقرارات -فضالً عن المواثيق واالتفاقات الدولية الملزم تطبيقها
لبنان؛
-
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النصوص التشريعية المحلية:
o

قانون وقاية الصحة العمومية ،القرار رقم  111صادر بتاريخ 1820/2/18؛

o

القواعد الصحية العامة ،المرسوم االشتراعي رقم  16ل .صادر بتاريخ 1832/6/30؛

o

قانون العقوبات وتعديالته ،المرسوم االشتراعي رقم  320صادر بتاريخ 1823/3/1؛

o

قانون العمل وتعديالته ،صادر بتاريخ 1826/8/23

o

األمراض المعدية في لبنان ،قانون صادر بتاريخ 1817/12/31؛

o

رعاية وعالج وحماية المرضى العقليين ،المرسوم االشتراعي رقم  72صادر بتاريخ 1813/8/8

o

أصول المحاكمات الجزائية وتعديالته ،قانون رقم  - 321صادر في 2001/1/2؛

o

القانون رقم " 766انشاء وتنظيم ومراقبة مراكز نقل الدم" ،صادر في  11تشرين الثاني 2006

-

o

اآلداب الطبية ،قانون رقم  211صادر بتاريخ  1882/2/22والمعدّل بموجب القانون رقم  220تاريخ 2012/10/22؛

o

حقوق المرضى والموافقة المستنيرة ،قانون رقم  172صادر بتاريخ .2002/2/11

المواثيق واالتفاقات الدولية:
 oاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛
 oاالتفاقيةرقم  111الخاصة بالتمييز في مجال االستخدام والمهنة2؛
 oاتفاقية مكافحة التمييز العنصري في ميدان التعليم الصادرة عن األونسكو3؛
 oاالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله)1861( 4؛
 oالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ()1866؛
 oالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()1866؛
 oاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)1878( 5؛
 oاتفاقية حقوق الطفل)1818( 6؛
 oأمّا اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)2006( 7؛
 oالميثاق العربي لحقوق اإلنسان ()2001؛
 oاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو المهينة.
 oاالتفاقية الدولية الخاصة بسياسة العمالة رقم .122

 .2مواكبة واستكمال البحث الميداني:
يقتضي ذلك تجميع وتصنيف وتبويب الشكاوى واالنتهاكات التي يبلّغ عنها من خالل نظام اإلحالة المعتمد بين الجمعيات المشاركة والفاعلة في
االئتالف؛
نقترح توزيع وتصنيف مواضيع الشكاوى من حيث:
-

انتهاكات حقوق اإلنسان الدولية intenational human rights violations
 oانتهاكات من قبل الدولة ومؤسساتها وأفرادها فقط؛
 oعدم احترام حقوق اإلنسان بشكل عام (وجود النصوص ومخالفة تطبيقها من قبل الدولة ومؤسساتها وافرادها كالقضاة والضباط
والسجون مثالً)؛
 oعدم حماية حقوق اإلنسان ( اإلغفال عن ذكر بعض الحقوق الحمائية في القوانين مثالً)؛
 oعدم تعزيز وترويج حقوق اإلنسان(التقصير في زيادة الوعي حول وجود هذه الحقوق وإعالم المواطنين بها وبأهميتها).

-

انتهاكات حقوق اإلنسان humanrights violations
 oانتهاكات تحصل من قبل أي مؤسسة عامة أو خاصة أو شخص طبيعي أو معنوي؛
 oانتهاكات لحقوق مكرّسة في التشريعات المحلية مثال قانون العمل وقانون العقوبات وقانون اآلداب الطبية إلخ...

كما نقترح تبويب الشكاوى بحسب المعايير اآلتية:
-

الجندر؛

 2أقرّتها منظمة العمل الدولية في العام  ،1811أبرمها لبنان بموجب المرسوم اإلشتراعي رقم  70صادر في  1877/6/21ضمن سلسة من اإلتفاقيات الدولية
المتعلقة بالعمل.
 3أبرمها لبنان بموجب قانون رقم - 17صادر في .1862/2/18
 4انض ّم إليها لبنان بموجب قانون رقم  22صادر في .1871/6/22
 5صدّق عليها لبنان عام  186إال ّ أنه سجّل تحفظات في كل ما يتعلقبقضايا األحوال الشخصية والجنسية.
 6وقّع عليها لبنان عا .1880
 7وقّع عليها لبنان وهلى البروتوكول اإلختياري الخاص بها عام .2007
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-

الوضع المهني؛
الوضع االجتماعي واالقتصادي؛
المستوى الدراسي؛
الفئة العمرية؛ إلخ....

 .3استشارة األطراف والجهات المعنية:
يقتضي هنا التمييز بين صانعي القرار –نواب ،وزارات إلخ -..وبين الجهات المعنية الناشطة والمشاركة في االئتالف ،فضالً عن فئة المستفيدين
المباشرين.

 .4اقتراح التوصيات:
أ .توصيات عامة على مستوى التحسيس والتوعية :
-

تنظيم النشاطات مثال والمسيرات وجلسات المناقشة العامة والمؤتمرات؛

-

تنظيم لقاءات مع الكتل النيابية األساسية بهدف شرح المطالب والثغرات والترويج لإلصالحات المطلوبة وال سيما التقدم باقتراحات
ومشاريع قوانين جديدة أو لتعديل قوانين ومواد حالية؛

-

التواصل مع اإلعالم عبر إصدار بيانات منتظمة وتزويد االعالميين بالمعلومات الالزمة حول القضايا المطروحة ،إضافة إلى خلق شبكة
تواصل مع عدد من اإلعالميين المهتمين بقضايا الشأن العام؛

-

نشر األبحاث وتحديث قاعدة المعلومات وتوزيع تقارير دورية حول الحملة.

ب .توصيات على مستوى الوزارات واإلدارات العامة:
 وضع آليات لالستفادة من تغطية صحية شاملة ح ّل الخالفات المالية بين وزارة الصحة والمستشفيات المتعاقدة معها فسخ عقود المستشفيات التي ترفض استقبال األشخاص المتعايشين تأمين حق الشخص المتعايش بالحصول على الخدمات الصحية الشاملة ومنها األدوية والعالجات والمعاينات الدورية في المستشفياتوالعيادات الخاصة
 زيادة التعاون بين الوزارات المعنية وبين القطاع العام والقطاع الخاص تأمين دعم مالي أكثر وذلك للحفاظ على االستمرارية ) (sustainabilityفي تأمين العالج والدعم الحاليين للمتعايشين. تحفيز أرباب العمل في القطاع الخاص على توظيف األشخاص المتعايشين عن طريق الحسم على ضريبة الدخل في حال التوظيفاإلضافي لألشخاص المتعايشين؛
 تحفيز وزارة العمل األشخاص المتعايشين على تقديم الشكاوى بشأن انتهاكات أرباب العمل؛ حث وزارة العمل على متابعة هذه الشكاوى ومحاسبة المخلين. الدعم المباشر للفئات المهمشة عبر التشبيك مع جمعيات لدعم المتعايشين صحيا وقانونيا ونفسيا واجتماعيا.ت .على مستوى التقاضي االستراتيجي:
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-

التقاضي االستراتجي :تقديم دعاوى استراتجية لتكريس اجتهادات رائدة ومتقدمة حول حقوق المتعايشين وبالتالي تحسين حقوقهم
وظروفهم؛

-

العمل على تعزيز مساندة الرأي العام لحملة المناصرة وللقضية؛

-

السعي إلى استقطاب اإلعالم وتاليا ً الدعم المحلي والدولي من أجل القضية؛

-

العمل على إشراك واالستحصال على دعم المعنيين واالئتالف؛

-

أمور اخرى تتبلور بحسب خطة العمل التي يتفق عليها االئتالف.

ث .على مستوى اإلصالحات التشريعية(:بحسب النقاش مع االئتالف واللجان النيابية)
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مرفق رقم  – 1مسح أولي للمواد القانونية ذات صلة

النصوص

ع ّرفت المادة  7من قانون اآلداب " الطبية السرية المهنية المفروضة على الطبيب على أ ّنها من النظام العام وعليه التقيد بها في كل الظروف التي
يدعى فيها لمعالجة مريض أو لالستشارة ،مع مراعاة االستثناءات التي تفرضها السالمة العامة والقوانين واألنظمة والعقود" .وبموجب المادة نفسها،
تشمل هذه السرية "المعلومات التي يفضي بها المريض إلى الطبيب وكل ما يكون قد رآه أو علمه أو اكتشفه أو استنتجه في سياق ممارسة مهنته أو
بنتيجة الفحوص التي أجراها".

بالنسبة للملف الطبيّ  ،فهو حكما ً مشمول بالسرية المهنية باعتبار أن مسك الملف الطبي لكل مريض ومسؤولية الحفاظ عليه تقع على الطبيب (المادة
 28من قانون اآلداب الطبية) أو على أحد مساعديه أو معاونيه الذين يقتضي على الطبيب نفسه أن يحرص على تقيّهم بموجب المحافظة على
السرية المهنية (البند  11من المادة  7من قانون اآلداب الطبية).
أمّا بالنسبة لسجالّت الدخول والتي عادة تكون في عهدة المستخدمين أو األجراء المتعاقدين مع المستشفى (أو المؤسسة الصحية) ،فهؤالء غير
محكومين بموجب السرية المهنية المفروضة على الطبيب أو على معاونيه لعدم خضوعهم لقانون اآلداب الطبية .إ ّنما ،وبالعودة إلى القواعد العامّة،
يمكن في حال اإلفشاء عن معلومات خاصة بالمريض حصلوا عليها في سياق ممارستهم لمهنتهم وأدّى إفشاءها إلى إلحاق ضرر (ولو كان معنوياً)
بالمريض أو جلب منفعة لهم على حسابه أن يكون عرضة لمالحقة قضائية مدنية على أساس مخالفة الشروط التعاقدية مع المستشفى أو جزائية
الرتكابهم جرم اإلفشاء باألسرار (المادة  178من قانون العقوبات) وتعرضهم لعقوبة سنة حبس على األكثر وغرامة ال تتجاوز األربعمائة ألف
ليرة.

كذلك ،نصّت المادة  178من قانون العقوبات اللبناني على اآلتي:
"من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه ،على علم بسر وأفشاه دون سبب شرعي أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر
عوقب بالحبس سنة على األكثر وبغرامة ال تتجاوز األربعمائة ألف ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً".

ترعى القواعد اآلتية كيفية مسك الملف الطبي (المادة  28من قانون اآلداب الطبية والمادتان  12و 16من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة)
من قبل الطبيب والمؤسسة الصحية:
-

موجب مراعاة الحياة الشخصية:

لكل مريض يتولى العناية به طبيب أو مؤسسة صحية ،الحق في أن تحترم حياته الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها .في حال كان المريض
تحت رعاية فريق للعناية الطبية في مؤسسة صحية ،يعتبر هذا الفريق مؤتمنا على المعلومات المتعلقة به ،فيكون ملزما بالسرية المهنية ،كما هي
حال الطبيب المعالج.

نصت مقدمة الدستور على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد ،وعلى
العدالة االجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل .
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نصت المادة 610من قانون العقوبات " كل من هدد شخصا ً بفضح أمر أو إفشائه أو اإلخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو
شرفه أو من قدر أحد أقربائه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة حتى
ستمائة ألف ليرة لبنانية.
تشدد العقوبة وفقا ً للمادة  217عقوبات بحق الفاعل إذا كان األمر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته أو مهنته أو فنه".

أما المادة  171من قانون العقوبات على ان "كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ،208
وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه ،بناء على الشكوى ،بغرامة ال تتجاوز المئة ألف ليرة".

المبدأ العام يقضي باحترام إرادة المريض (المادة  27من قانون اآلداب الطبية) يستتبع ذلك حكما ً موجب اإلعالم وموجب أخذ الموافقة الصريحة
والواضحة قبل إجراء المعالجة الطبية .وقد حظرت المادة  6من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة " القيام بأي عمل طبي ،وال تطبيق أي
عالج ،من دون موافقة الشخص المعني المسبقة ،إال في حالتي الطوارئ واالستحالة ،وشريطة أن تعطى هذه الموافقة بوضوح ،أي أن تسبقها جميع
المعلومات الضرورية (")...؛ والقانون لم يميّز هنا بين القاصر والراشد.
فضالً عن ذلك ،وفي الحالة التي يكون فيها المريض قاصراً ،اشترطت المادة  31من قانون اآلداب الطبية موجب االستحصال على موافقة ممثلي
القاصر الشرعيين إلجراء المعالجة باستثناء الحاالت الطارئة حيث يغلب موجب المعالجة.

لم يأت القانون على ذكر السند القانوني الذي على أساسه يمكن للمريض رفض العالج ،كما أ ّنه لم يميّز بين القاصر والراشد .في المقابل ،ك ّرس
القانون الحق "ألي شخص مريض أن يرفض عمالً طبيا ً أو عالجا ً معينا ،كما يستطيع أن يوقف هذا العالج على مسؤوليته الخاصة" (المادة  8من
قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة) .والطبيب في المقابل ملزم باحترام هذا الرفض ،وبالتالي يحق له التوقف عن متابعة العالج بعد أن
يكون قد اعلم المريض بعواقبه ،وإذا تبين له أن المريض في خطر ،عليه أن يبذل جهده إلقناعه بالعالج ،وعند االقتضاء يقوم باستشارة طبيب آخر
أو أكثر لهذه الغاية (المادة  21من قانون اآلداب الطبية).

تنص المادة االولى من االتفاقية الدولية الخاصة بسياسة العمالة رقم على ان 122كل عضو ،سعيا وراء حفز النمو أن يعلن سياسة نشطة ترمي
إلي تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية ،وأن يجهد لتطبيقها بوصفها هدفا أساسيا.
يجب أن تستهدف السياسة المذكورة كفالة تحقيق ما يلي:
(أ) أن يكون هنالك عمل متاح لجميع أولئك المستعدين للعمل والباحثين عنه،
(ب) وأن يكون هذا العمل منتجا قدر المستطاع،
(ج) وأن تتوفر الحرية في اختيار نوع العمل وتتاح لكل عامل أكمل فرصة ممكنة ليصبح أهال للعمل الذي يناسبه وليضع في خدمة هذا العمل
مهاراته ومواهبه ،أيا كان عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي أو أرومته القومية أو منبته االجتماعي.

تنص المادة  23من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 -1لكل شخص الحق في العمل ،وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة .
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 -2لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل .
 -3لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إليه ،عند اللزوم ،وسائل أخرى
للحماية االجتماعية .
 -2لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

تنص المادة  6من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية واالجتماعية والثقافية بانالدول األطراف تعترف بالحق في العمل ،الذي يشمل ما لكل
شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ،وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
 2.يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول األطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب
التقنيين والمهنيين ،واألخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في
ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية واالقتصادية األساسية.
المادة  7من نفس االتفاقية تنص على ان الدول األطراف ما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال ،كحد أدنى:أجر منصفا ،ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز ،على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها
بشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل ،وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
ب -عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد،
ج -ظروف عمل تكفل السالمة والصحة،
د -تساوى الجميع في فرص الترقية ،داخل عملهم ،إلى مرتبة أعلى مالئمة ،دون إخضاع ذلك إال العتباري االقدمية والكفاءة.
تنص المادة  11من العهد الدولي الخاص على ان الدول األطراف تقر بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته ،يوفر ما يفي بحاجتهم
من الغذاء والكساء والمأوى ،وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية .وتتعهد الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ هذا الحق....واعترافا
بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع.

قانون عمل المادة 10
يحق لكل من صاحب العمل والعامل أن يفسخ في كل حين عقد االستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة.
على انه في حال اإلساءة أو التجاوز في استعمال هذا الحق ،يحق للفريق المتضرر أن يطالب بتعويض يقدر وفقا ً لألسس اآلتية:
إذا كان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على أساس نوع عمل العامل وسنه ،ومدة خدمته ،ووضعه العائلي والصحي ومقدار
الضرر ،ومدى اإلساءة في استعمال الحق ،على ان ال ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وان ال يزيد عن بدل أجرة اثني عشرة
شهراً ،وذلك باإلضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.

المادة  110عقوبات من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب باألشغال الشاقة
خمس سنوات على األقل.
وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحاالت المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

المادة  112عقوبات
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من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه األفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب
بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على األكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آالف إلى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
المادة  117عقوبات
إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد األطراف أو إلى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث
تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم باألشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على األكثر.

موجب إبالغ السلطات الصحية في حال اكتشاف الطبيب لمرض معد (المادة  7البندان  1و 10من قانون اآلداب الطبية ،المادة  602من قانون
العقوبات):
ألزم قانون اآلداب الطبية الطبيب إبالغ السلطات الصحية عن أي مريض معد إذا كان هذا المرض كما شخصه ،مشموالً بالئحة األمراض المفروض
قانونا ً اإلبالغ عنها .كما ألزمه إبالغ السلطات نفسها عن األمراض التناسلية التي يقتضي اإلبالغ عنها بتدبير رسمي ،على أن يتضمن التبليغ اسم
المريض بمرض تناسلي الذي يرفض المعالجة باعتباره يعرض المجتمع لتفشي المرض.
كما يجرّم قانون العقوبات كل من " تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو األنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض
اإلنسان" وتعرّضه لعقوبة الحبس حتى ستة أشهر.
غير ان فيروس نقص المناعة ليس من االمراض المشمولة بهذه اللوائح وتاليا ً ال يجب ان تطبق عليه هذه المواد.
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حول هدف المناصرة االول :طلب فحص السيدا عند التوظيف

 -1القيام بالفحوصات الطبية لالجراء قبل االستخدام
توجب المادة  32من مرسوم رقم  3273لعام  2000والذي يتعلق بالتفتيش بالعمل على جميع المؤسسات التي تخضع لقانون العمل ،والتي يزيد
عدد االجراء فيها عن خمسة عشر اجيرا ،ان يكون لديها طبيب يقوم مقام "طبيب العمل" في حال عدم وجوده ،وذلك لمراقبة حالة االجراء الصحية
والقيام بالوسائل الوقائية والصحية في اماكن العمل ولتخفيف خطر التعرض لالمراض العادية والمهنية وحوادث العمل .وعلى هذه المؤسسات ابالغ
وزارة العمل عن اسم الطبيب او اطباء العمل فيها.
ان الفحص الطبي لالجراء قبل استخدامهم هو ملزم بصرف النظر عن عدد االجراء في المؤسسة.
كما تنص المادة  31من ذات المرسوم على انه "يتم اخضاع جميع العاملين في المؤسسة للفحوصات الطبية التالية:
أ -الفحص الطبي قبل البدء بالعمل.
ب -الفحص الطبي الدوري خالل فترة العمل وفقا لما تحدده القوانين واضاءة المرعية االجراء ،وخاصة للنساء الحوامل وامهات االوالد دون السنة
الثانية من العمر.
ج -الفحوصات المخبرية لمراقبة تطور الحالة الصحية لالجير.

اال انه تفهم هذه الفحوصات انها لحماية االجير وليست شرطا ً من شروط االستخدام وال يتوجب ان تكون كذلك ويستدل ذلك من الفقرة دال
من هذه المادة حيث يتوجب على الطبيب في المؤسسة ان يقدم بالعناية الطبية االولية الالزمة وذلك "لتوجيه االجير للطبيب االختصاصي،
والمساهمة بتحسين شروط العمل بما يتناسب مع المقدرة الفيزيولوجية البشرية".
ويؤكد هذا االمر الفقرة التالية من نفس المادة والتي تنص على ان الطبيب في المؤسسة في حالة اصابة االجراء باي حادث عمل أو مرض
مهني واستنادا الى الفحوصات الطبية والمخبرية والشعاعية اما إعادة المصابينالى عملهم بعد الشفاء او تغيير عملهم عند االقتضاء.
وعليه في ضوء هذه االعتبارات ،ان هذه الفحوصات لسيت معياراً أو شرطا ً مسبقا ً يؤثر على فرصة العمل ويحرم طالب العمل منها انما
لحمايته وتأمين له العمل والمنصب المناسب لمقدرته الجسدية والصحية.

وان طبيب المؤسسة يحدد عدد وكيفية وزمن هذه الفحوصات ،وينظم ملف لكل أجير يوضح فيه نتيجة الكشوفات الطبية وحاالت المرض وانواعه
واطواره وعالجه ومدة االنقطاع عن العمل بسبب المرض .يوضع هذا الملف تحت تصرف مفتش العمل الطبيب عند الطلب.

 -2من هو الجهاز المتخصص في تطبيق االحكام القانونية المتعلقة بظروف وشروط العمل؟
تنص المادة  2من المرسوم الذي يتعلق بالتفتيش بالعمل على انه يعهد الى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسالمة في وزارة العمل االشراف على
تنفيذ كافة القوانين والمراسيم واالنظمة المتعلقة بظروف وبشروط العمل وحماية االجراء اثناء قيامهم بالعمل ،بما في ذلك احكام اتفاقيات العمل
الدولية التي تمت المصادقة عليها ،وبصورة خاصة:

 )1تأمين تطبيق االحكام القانونية المتعلقة بظروف وبشروط العمل وحماية االجراء اثناء قيامهم بهذاالعمل مثل االحكام الخاصة بساعات
العمل وساعات الراحة واالجور والسالمة والصحة والرعاية واالمراض المهنية والحوادث الصناعية و طوارىء العمل واستخدام
االحداث وغير ذلك من امور منوطة بمفتشي العمل.
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ويؤكد ذلك قانون تنظيم وزارة العمل حيث ينص على انه تتولى مصلحة العمل والعالقات المهنية تأمين التفتيش والوقاية 8.وتتألف مصلحة العمل
والعالقات المهنية من ثالثة دوائر وهي 9دائرة  -1العالقات المهنية والنقابات -2.دائرة تفتيش العمل والوقاية والسالمة -3.دائرة التحقيق وقضايا
10
العمل حيث تتولى دائرة تفتيش العمل والوقاية والسالمة االعمال التالية:
 تلقي تقارير التفتيش من مفتشي العمل في الدوائر المركزية واألقاليم. جمع اإلحصاءات الواردة في تقارير مفتشي العمل وإيداعها قسم اإلحصاء. الترخيص باستعمال اآلالت في المؤسسات والمصانع ضمن مدينة بيروت وفقا ً لألنظمة المتعلقة بها. درس أسباب األمراض المهنية وطوارئ العمل ووسائل الوقاية منها: تمثيل الوزارة لدى المجلس الصحي في محافظة بيروت. جمع ونشر المعلومات والبيانات المصورة والتصاميم التي من شأنها توجيه وتثقيف وتدريب أصحاب العالقة على طرق الوقاية والسالمة فيالعمل بالتعاون مع الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة.

 -3ماذا يغطي الضمان االجتماعيمن تكاليف في حالة مرض االجير المضمون؟
تنص المادة  17من قانون الضمان االجتماعي على انه يستفيد من العناية الطبية "كل شخص خاضع لهذه الغاية لضمان المرض واألمومة وكل
شخص له أو يمكن أن يكون له الحق بتعويضات المرض أو األمومة وكذلك أفراد عائلته المنصوص عليهم في الفقرة  2من المادة 12من هذا
القانون" .وتشمل العناية الطبية على األقل:
أ -في حالة المرض
أوالً -الفحوص الطبية ،التصوير على األشعة وفحوص المختبر والتحاليل.
ثانيا ً –عنايات الطبابة العامة بما فيها الزيارات الضرورية للمنازل وعنايات األخصائيين ضمن الشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.

ثالثا ً -عنايات طب األسنان بعد صدور مرسوم خاص يتخ ذفي مجلس الوزراء ،بناءعلى اقتراح وزير العمل والشؤون االجتماعية وإنهاء
مجلس اإلدارة ،بترخيص التقديمات العائدة لها وبتعيين طرق منحها.

رابعا ً -األدوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط أنتكون واردة على الجدول المصدقوان تكون موصوفة منطبيب أو عند االقتضاء
من طبيب أسنان.

 8المادة  10من مرسوم تنظيم وزارة العمل
 9المادة  11من المرسوم المذكور اعاله
 10المادة  11من المرسوم اعاله
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خامسا ً -االستشفاء (منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى أو مؤسسةطبية أخرى تابعة للدولةأو للصندوق أو مقبولةمن
هذا األخير ،عندما يقرر الطبيب ضرورة االستشفاء.

وتضيف المادة  11من ذا ت القانون على انه يجب أن تهدف العناية الطبية إلى وقاية صحة المضمون وإلى شفائه في حالة المرض وإعادة قدرته
على العمل .ومن أجل مراقبة حالة األشخاص المضمونين الصحية يمكن للصندوق ،وفقا ً للطرق التي يحددها مجلس اإلدارة ،أن يخضع هؤالء
لفحص طبي من قبل طبيب يختاره الصندوق ،وعند االقتضاء بالتعاون مع طبيب المؤسسة التي يعمل المضمون في خدمتها.

 -4هل يعتبر فيروس نقص المناعة من االمراض المهنية؟
تذكر المادة  1من مرسوم تحديد االمراض المهنية رقم  12228لعام  2001على ان االمراض الفطرية والطفيلية ،والسل ،والتهاب الكبد والبائي
 ،والكزاز وامراض الدم واالوعية الدموية الناجمة عن التعرض المهني أو أي يعرض االجير لالمراض المذكورة تعتبر من االمراض المهنية .
وعليه ،فان فيروس نقص المناعة غير مدرج ضمن االمراض التي قد يتعرض لها االجير خالل المهنة وفي اطار العمل .ويفهم من ذلك ان المشرع
ال يعتبر ان فيروس نقص المناعة مرض قد ينتقل بين االجراء الذي يعملون في نفس المكان ،وان اطار العمل ال يشكل حيزاً أو مسرحا ً النتقال
الفيروس.
وتضيف المادة  2من ذات المرسوم انه يمكن عند الضرورة اعادة النظر باالمراض المحددة في المادة االولى بمرسوم بناء على اقتراح وزير
العمل.
من ناحية ثانية ،حدّد قانون وقاية الصحة العمومية األمراض ( )1820التي يقتضي التبليغ عنها بصورة جبرية على الشكل اآلتي" :يتوجب بصورة
إجبارية وبمهلة  22ساعة على كل طبيب أو دكتور أو مأمور صحة أو قابلة إعالن السلطات العمومية جميع حوادث األمراض التي تستوجب
بصورة إجبارية اإلخبار والتطهير وهي اآلتية :الحمى التيفوئدية ،التيفوس النفطية ،الجدري والحمقوق ،الحصبة ،لحميرة ،الديفتاريا ،العرقة الحبيبة،
الكولرا واألمراض التي من جنسها ،الطاعون ،الحمى الصفراء ،الزحار (الظنطارية) ،األمراض النفاسية ورمد األطفال إذا لم يكن قد طلب كتم
الوالدة ،التهاب السحايا الدماغية الوبائي ،النزلة الصدرية ،البرص ،الرمد الحبيبي".
في االتجاه نفسه ،صدر عن وزارة الصحة التعميم رقم  1تاريخ  11شباط  2013الذي حدّد الئحة األمراض االنتقالية الواجب اإلبالغ عنها فور
تشخيصها أو الشك فيها ،وهي اآلتية :الشلل الرخو الحاد و شلل األطفال ،الكوليرا ،الخانوق ،التسمم الغذائي ،المالريا ،التهاب السحايا ،الكزاز الوليدي،
الكلب  /السعار ،انفلونزا الطيور ،كروتسفيلد جاكوب ،الحمى النزفية ،الطاعون ،حمى التيفوس ،الحمى الصفراء؛ والئحة األمراض االنتقالية الواجب
اإلبالغ عنها أسبوعيا :بلهارسيا ،الحمى المالطية ،التهاب الكبد الفيروسي  ، A, B, C, D, Eالكيسيات المائية ،السيالن ،الجذام ،السفلس ،التريشنوز،
السل الرئوي ،السل إشكال أخرى ،الحميات التيفية.
وفضالً عن المادة  602عقوبات المشار إليها أعاله (لجهة انتشار األمراض الوبائية) ،نصّ قانون األمراض المعدية ( )1817على اآلتي" :كل
طبيب يهمل اإلخبار عن مرض من األمراض اآلتية :الكوليرا ،الطاعون ،الجدري بما فيه االلستريم ،التيفوس الوبائي ،الحمى الصفراء ،الحمى
الراجعة  ،الوبائية ،في حالة اشتباهه بها أو تثبته منها فانه يحال من قبل وزارة الصحة العامة إلى القضاء بعد اطالع نقابة األطباء ويعاقب بالسجن
من أسبوع إلى ستة أشهر أو بغرامة مالية" (المادة )11؛ أما ّ في حال أثبت التحقيق تعمده إخفاء حادثة مرض انتقالي ،يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز
الستة أشهر وبغرامة مالية (المادة .)17

 -0هل المؤسسات ملزمة بوضع نظام داخلي؟
ان قانون العمل اللبناني في المادة  66منه ينص على ان كل رب عمل يستخدم خمسة عشر أجيراً فأكثر أن يضع نظاما ً لألجراء ولتنظيم العمل في
مؤسسته .يجب أن يقترن هذا النظام بمصادقة وزير العمل.
حولهدفالمناصرةالثاني :اصدار قرار بعقوبات مسلكية عند انتهاك الممارسات الطبية -في خرق السرية الطبية
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 -2ما هي موجبات السرية المهنية المفروضة على الطبيب كيف عرفها القانون اللبناني؟
ع ّرفت المادة  7من قانون اآلداب " الطبية السرية المهنية المفروضة على الطبيب على أ ّنها من النظام العام وعليه التقيد بها في كل الظروف التي
يدعى فيها لمعالجة مريض أو لالستشارة ،مع مراعاة االستثناءات التي تفرضها السالمة العامة والقوانين واألنظمة والعقود" .وبموجب المادة نفسها،
تشمل هذه السرية "المعلومات التي يفضي بها المريض إلى الطبيب وكل ما يكون قد رآه أو علمه أو اكتشفه أو استنتجه في سياق ممارسة مهنته أو
بنتيجة الفحوص التي أجراها".

ً
صراحة ماهية المستندات الخطية التي تشملها السرية المهنية المفروضة على الطبيب إنما بالعودة إلى التعريف ،تشمل هذه السرية
لم يحد ّد القانون
المعلومات التي يفضي بها المريض إلى الطبيب وكل ما يكون قد رآه أو علمه أو اكتشفه أو استنتجه في سياق ممارسة مهنته أو بنتيجة الفحوص
التي أجراها.
بالنسبة للملف الطبيّ  ،فهو حكما ً مشمول بالسرية المهنية باعتبار أن مسك الملف الطبي لكل مريض ومسؤولية الحفاظ عليه تقع على الطبيب (المادة
 28من قانون اآلداب الطبية) أو على أحد مساعديه أو معاونيه الذين يقتضي على الطبيب نفسه أن يحرص على تقيّهم بموجب المحافظة على
السرية المهنية (البند  11من المادة  7من قانون اآلداب الطبية).

أمّا بالنسبة لسجالّت الدخول والتي عادة تكون في عهدة المستخدمين أو األجراء المتعاقدين مع المستشفى (أو المؤسسة الصحية) ،فهؤالء غير
محكومين بموجب السرية المهنية المفروضة على الطبيب أو على معاونيه لعدم خضوعهم لقانون اآلداب الطبية .إ ّنما ،وبالعودة إلى القواعد العامّة،
يمكن في حال اإلفشاء عن معلومات خاصة بالمريض حصلوا عليها في سياق ممارستهم لمهنتهم وأدّى إفشاءها إلى إلحاق ضرر (ولو كان معنويا ً)
بالمريض أو جلب منفعة لهم على حسابه أن يكون عرضة لمالحقة قضائية مدنية على أساس مخالفة الشروط التعاقدية مع المستشفى أو جزائية
الرتكابهم جرم اإلفشاء باألسرار (المادة  178من قانون العقوبات) وتعرضهم لعقوبة سنة حبس على األكثر وغرامة ال تتجاوز األربعمائة ألف
ليرة.

وعليه ،على الطبيب أن يقوم بتقييم كل حالة على حدى ،وما إذا كان عليه تغليب موجب إعالم األهل المك ّرس قانونا ً أو موجب المحافظة على السرية
المهنية بنا ًء على مصلحة المريض وإرادته

صت المادة  075من قانون العقوبات اللبناني على اآلتي:
كذلك ،ن ّ
"من كان بحكم و ضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه ،على علم بسر وأفشاه دون سبب شرعي أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر
عوقب بالحبس سنة على األكثر وبغرامة ال تتجاوز األربعمائة ألف ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً".

 -7السر الطبي وطبيب العمل.
ان طبيب العمل هو الطبيب الذي يكلف بالكشف عن المستخدمين لبيان حالتهم الصحية والتأكد من انهم مؤهلين القيام بالعمل الذي يتقدمون اليه .فهل
يحق لهذا الطبيب كشف السبب الطبي الذي دفعه الى اعطاء شهادة عدم أهلية للعامل؟ certificate d’inaptitude
ان االجتهاد سائر على عدم جواز افشاء السر الطبي واال يعتبر الطبيب قد انتهك سريته المهنية حيث يتوجب على الطبيب فقط ان يقتصر رأيه على
11
عدم أهلية الشخص القيام بالعمل الذي تقدم له دون تفصيل ماهية المرض.

11علي غصن ،المسؤولية الجزائية للطبيب ،ص 222
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كما ان الطبيب غير ملزم باعطاء أية معلومة لمستخدم مريضه انما يكتفي باعطاء افادة بضرورة التوقف عن العمل وتحديد المدة المطلوبة دون ان
12
يذكر أي معلومات اضافية.

 -2السر الطبي وفيروس نقص المناعة-السيدا
يثور التساؤل حول ما اذا كان الطبيب الذي يعالج زوجا ً مصابا بالفيروس ،وال يتخذ اي وقاية ،ان يدلى بوجهه بدعوى افشاء السر الطبي في حال
طلب من الزوج االخر اتخاذ اجراءات الوقاية.13
يوجد جدال غير محسوم بعد في هذا المضمار .فهناك اتجاهين في هذا المجال االول منحاز الى حماية السر الطبي حيث ان المريض بالسيدا يكون
متمسكا ً أكر من غيره بالسرية كي ال يصبح منبوذ من المجتمع ،فيما نجد االتجاه اخر يفضل المحافظة على حياة انسان والحؤول دون اصابته.14
 -5هل بامكان مشاطرة الفريق الطبي سر المريض؟
ان االجتهاد القضائي اجاب على هذا السؤال بااليجاب حيث ان تطور فكرة الفريق الطبي سمحت بمشاركته اسرار المريض.

15

فيما ان المادة  28من قانون اآلداب الطبية والمادتان  12و 16من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة من قبل الطبيب والمؤسسة الصحية
تنص على موجب مراعاة الحياة الشخصية حيث لكل مريض يتولى العناية به طبيب أو مؤسسة صحية ،الحق في أن تحترم حياته الشخصية وسرية
المعلومات المتعلقة بها .في حال كان المريض تحت رعاية فريق للعناية الطبية في مؤسسة صحية ،يعتبر هذا الفريق مؤتمنا على المعلومات المتعلقة
به ،فيكون ملزما بالسرية المهنية ،كما هي حال الطبيب المعالج.

ويجوزر تسليم الملفات إلى مؤسسة ملزمة بالسرية المهنية إذا كانت الملفات نتيجة عمل عدة أطباء ومحصورة في مؤسسة واحدة ،ال يحق إال لألطباء
المعالجين والباحثين اإلطالع عليها.
ويجوز تسليم هذه الملفات أو صورة عنها إلى شخص ثالث ملزم بالسرية المهنية.

-

ً
صراحة كيفية االحتفاظ بالملفات ،وليس هناك أي إشارة إلى مهل يقتضي التقيّد بها أو حدود جغرافية يجب مراعاتها؛
لم ينظم القانون
لم يتناول القانون كيفية أرشفة الملفات الطبي ة ولم يأت على ذكر موجب تسليمها ألي جهة ثالثة بعد انقضاء فترة معينة ،بل أجاز تسلميها
إلى "جهة ثالثة" شرط المحافظة على السرية المهنية.

كما ان المرسوم المتعلق بالتفتيش بالعمل لعام  2000نص في المادة  62منه على انه يقتضي حماية المعلومات السرية التي ترسل للسلطة المختصة
والتي يمكن لكشفها ان يسيء الى مشروع صاحب العمل وبحيث ال تؤدي هذه السرية الى مخاطر كبيرة على االجراء او الجمهور او البيئة.

12انطوان الناشف وشارل غفري ،أضواء على المسؤولية الطبية ،ص 118
et Sida,Guidejuridique, 2eme edition L.G.D.G,1994 p, 82
14على غصن ،المسؤولية الجزائية للطبيب ،ص 223
15انطوان الناشف وشارل غفري ،أضواء على المسؤولية الطبية ،ص 122
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13Droit

ويعتبر االجتهاد القضائي تمسك بمبدأ نسبية السر معتبراً اياه مصلحة للمستفيد اي المريض رافضا ً ان تتحول القاعدة القانونية الى قاعدة معنوية أو
16
أدب مهني.
 -15في أية حاالت بامكان الطبيب افشاء السرية المهنية؟
عدّدت المادة  7من قانون اآلداب الطبية االستثناءات على قاعدة السرية المهنية ،وميزت بين الحاالت التي يكون فيها الطبيب ملزما ً باإلدالء
بالمعلومات والحاالت التي بحسب تقديره يجوز فيها ذلك ،وفقا ً لآلتي:
.i
-

اإلعفاء من موجب السرية المهنية قانوناً:
لمصلحة المريض:

على الطبيب أن يسلم المريض بالذات ،إذا طلب منه هذا األخير ،شهادة بحالته الصحية ،وله أال يضمن هذه الشهادة معلومات يرى أن من مصلحة
المريض كتمانها عنه .وعليه ،يجوز للطبيب في هذه الحالة كتمان بعض المعلومات في حال ارتأى أن مصلحة المريض تقتضي ذلك؛
-

بقرار قضائي أو أمام المجلس التأديبي:

على الطبيب أن يدلي بكل معلوماته أمام القضاء الجزائي عندما يطلب إليه اإلدالء بها بعد تحليفه اليمين؛
على الطبيب أن يدلي بشهادته أمام المحاكم عندما يكون من شأن إدالئه بها الحيلولة دون إدانة بريء؛
ويعفى الطبيب من واجب السرية المهنية ،حين يدعى من قبل المحكمة بصفة خبير لمعاينة مريض أو لدراسة ملفه ،وذلك في حدود المهمة المكلف
بها؛ كما ال يحق للطبيب المتهم أمام مجلس النيابة التأديبي أن يتذرع بالسرية المهنية.

.ii

الحاالت التي يكون القرار متروكا ً لتقدير الطبيب:

إذا طلب المريض شهادة لالستفادة من تقديمات اجتماعية ،جاز للطبيب أن يحول هذه الشهادة مباشرة لطبيب المؤسسة التي تمنح هذه التقديمات ،على
أن يقترن ذلك بموافقة المريض الخطية أو أحد أقربائه عند االقتضاء ،شرط أن ال تتعارض ومصلحة المريض.
وللطبيب حين يستدعى من قبل الضابطة العدلية لإلدالء بشهادته عن وقائع تشملها السرية المهنية ،أن يكتم بعض معلوماته؛ وبالتالي ،يجوز له التذرع
بالسرية المهنية خالل مرحلة التحقيق وقبل المثول أمام القضاء .وفي حال لوحق الطبيب بدعوى مسؤولية من قبل مريض أو عائلته حق له أن يكشف
الوقائع الضرورية إلظهار الحقيقة دفاعا ً عن النفس.

 -iiiموجب إبالغ السلطات الصحية في حال اكتشاف الطبيب لمرض معد

17

ألزم قانون اآلداب الطبية الطبيب إبالغ وزارة الصحة العامة عن األمراض التناسلية التي يقتضي اإلبالغ عنها بتدبير رسمي ،وذلك للحؤول دون
تفشي المرض في المجتمع كما عليه اإلشارة في التبليغ إلى القبول أو الممانعة من قبل المريض في تلقّي العالج الالزم.
كما يجرّم قانون العقوبات كل من "تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو األنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض اإلنسان"
وتع رّضه لعقوبة الحبس حتى ستة أشهر .كما ألزمت المادة نفسها أصحاب الفنادق والنزل ومدراء المدارس والمستشفيات العمومية أو الخصوصية
ومدراء البيمارستانات والمستوصفات وجميع المؤسسات المعدة لقبول المرضى أن يشعروا حاالً السلطة االدارية بكل مرض يحدث في معاهدهم
مع اسم الطبيب الذي دعي لمعالجته".

16المرجع المذكور اعاله ،ص 121

17المادة  7البند 8من قانون اآلداب الطبية ،المادة  602من قانون العقوبات
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االستراتيجية اإلعالمية
الحملة اإلعالمية أداة تستخدم للنهوض برؤية واستراتيجية أوسع نطاقا ً لحملة المناصرة.

وتتكون حملة المناصرة من عدّة أدوات مختلفة لتحقيق غاية ما .وتعتبر الحملة اإلعالمية إحدى هذه األدوات .وال تقوم الحملة اإلعالمية عادة
ّ
بصورة مستقلة خارج إطار خطة مناصرة أكبر.

تقتضي حملة المناصرة الفعالة تخطيطا ً وعمالً جماعياً؛ وينبغي أن تصب ك ّل مقوّ مات الحملة في جهود التخطيط منذ البداية .وتعتبر االستراتيجية
اإلعالمية منتجا ً يمكن استخدامه للنهوض بقضيتنا وضمان نجاح حمالتنا.

واستخدام وسائل اإلعالم سبيل يسمح لحمالتنا بالتركيز أكثر على األشخاص وضمان إدماج أصوات الذين يطالبون بالتغيير!

وعلى أساس المشكلة التي تتم معالجتها في ما يخص االنتهاكات المرتكبة بحق األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية التي جمعتها
 ،Speak-UPوبناء على توصيات الفريق العامل على المشروع لمعالجة إحدى قضايا االنتهاكات المذكورة وهي خرق السرية ،والوصمة والتمييز
في المراكز الصحية؛
لن تر ّكز حملة استراتيجيتنا اإلعالمية على أدوات اإلعالم االجتماعي فحسب إلذكاء الوعي على القضية اآلنفة الذكر .بل سوف نستخدم أي أداة
إعالمية تساعد على تحقيق أهدافنا ،علما ً أنّ الشعب اللبناني ال يزال يعتمد على اإلعالم التقليدي لالطالع على األنباء (وفق دراسية إعالمية لليونسكو
في عام .)2011
وبدأت جمعية العناية الصحية و VPبجمع حاالت عن انتهاكات ارتكبت بحق األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية ،بوصفهما
المنظمتين المنفذتين .وإلى جانب األعضاء في االئتالف ،ت ّم تحديد ثالثة مجاالت اهتمام كغايات محتملة إلرساء بيئة أفضل للمتعايشين مع الفيروس
(في مكان العمل ،وبيئة الرعاية الصحية ،وضمن شركات التأمين) .وفي مرحلة الحقة ،عقدت سلسلة اجتماعات مع أعضاء االئتالف ،وصانعي
السياسات ،والجهات المعنية والناشطين؛ وت ّم إجراء بحث وتحليل لمواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات لمجاالت االهتمام الثالثة المحددة،
وأدّى ذلك إلى تحديد محور التركيز الستراتيجيتي المناصرة واإلعالم لهذا العام :انتهاك السرية ،ووصمة العار ،والتمييز بحق األشخاص المتعايشين
مع فيروس نقص المناعة البشرية في بيئة الرعاية الصحية.
وبالنظر إلى أنّ الحملة العالمية لمكافحة اإليدز لعام  2016تندرج في الخانة نفسها :الوصمة والتمييز في بيئة الرعاية الصحية ،ينبغي تعميم
المحتوى اإلعالمي على البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز .ولن تر ّكز رسالتنا على حاملي فيروس نقص المناعة البشرية فقط ،بل سوف تتناول أيضا ً
الوصمة والتمييز في بيئة الرعاية الصحية عموماً.
انطلقت خطتنا للتواصل واإلعالم من خالل جمع البيانات والمعلومات بشأن ما جرى حتى اآلن :االنتهاكات ،اإلحصاءات ،حقوق المرضى ،األثر
النفسي والجسدي على المريض ،اإلنجازات ،التحديات ،المنظمات غير الحكومية التي تعالج قضايا مشابهة إلخ.
وعلى أساس معرفتنا بجمهورنا ،أعددنا محتوى لمنصات ومحطات إعالمية مختلفة :رسوم بيانية ،اقتباسات ،شهادات مشاهير ،وبحوث
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األهداف
الهدف  :1رفع الوعي على حق المريض في الحماية من انتهاك
السرية في بيئة الرعاية الصحية.

الهدف  :2زيادة الوعي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

الهدف  :3اإلضاءة على اإلنجازات التي تحققت بالنسبة إلى الهدف
وممارسة الضغوط أو إصدار تعاميم والتأثبر على نظام االعتماد
الخاص بوزارة الصحة العامة

الجمهور المستهدف :شرائح الجمهور المذكورة أدناه هي جزء من الجمهور العريض المتابع للتلفزيون ،ومواقع التواصل االجتماعي ،واإلذاعات،
والمواقع اإللكترونية ،وبالتالي يمكننا أن نكيّف الرسائل لتتناسب مع هذه الفئات.
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الطاقم الطبي
ّ
الموظفون في
المختبرات
والمستشفيات

العام

طالب الطب

الجمهور
المنظمات غير
الحكومية  -ائتالف
المنظمات غير
الحكومية الناشطة
في مجال حقوق
اإلنسان

وسائل اإلعالم،
المواطنون،
الصحفيون ،أصحاب
المدوّ نات
الناشطون -
الناشطون في مجال
حقوق اإلنسان

الرسائل:
 أنت ،وعائلتك ،وأحباؤك قد تكونون عرضة لهذا النوع من االنتهاكات ،لذلك اتخذوا اإلجراءات الالزمة وارفعوا الصوت -ستعدّل الرسائل المعدّة خصيصا ً لتتالءم مع االحتياجات الخاصة والحجج المقدّمة لشرائح محددة من الجمهور على قنوات إعالمية متنوّ عة.

تشمل جهود زيادة التوعية:
 .aحقوق المرضى في بيئة الرعاية الصحية
 .bانتهاك السرية ال يحمي أحداً بل يؤذي المريض
 .cطرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية
 .iاالحتياطات العالمية
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 .iiانتهاك مدوّ نة السلوك الطبي ومدوّ نة سلوك الممرّضين
 .dيحق لك أن ّ
ي بيئة – وسيت ّم التركيز على بيئة الرعاية الصحية .وتتاح خيارات توثيق
توثق االنتهاكات التي تمس حقوقك في أ ّ
الحاالت من خالل .Speak-up

المحتوى:
 حق المرضى في السرية في ما يخص األمراض المنقولة جنسيا ً والتي يمكن أن تفضي إلى سلوكيات شاجبة وتمييزية من جانب مقدّمي الرعايةّ
والموظفين في المستشفيات والعيادات
 إذكاء وعي الناس لحقوقهم وواجباتهم في المستشفيات والعيادات والمختبرات – معالجة الوصمة والتمييز – حملة إعالنية (فيلم)زيادة التوعية على القضايا المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية فقط :طرف االنتقال
 فيروس نقص المناعة البشرية مرض مزمن ال يلحق األذى بالشخص المصاب بالفيروس أو باألشخاص المحيطين به -ينبغي أن يدفع صانعي السياسات باتجاه إصدار تعاميم بشأن احترام حق المريض في السرية

األدوات والتقنيات:
ضيوف المقابالت اإلعالمية على التلفزيون/اإلذاعات:
o

o
o

ممثلون من منظمات غير الحكومية
 خبراء من األعضاء في االئتالف
ّ
 جمعية العناية الصحية :ناديا وموظفون آخرون من الجمعية ومن PV
ضحايا فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز – ال سيّما الذين اختبروا انتهاكات في بيئة الرعاية الصحية
خبراء :أطباء ،أطباء نفسيون ،ومحامون

القياس :هل اتخذوا إجراءات؟
 رصد التغطية اإلعالمية للموضوع (عدد المقاالت ،المقابالت ،التقارير)... تعقّب المشاركة والتفاعل (كم مرّة جرى التعميم ،التعليقات ،االنتشار) على صفحات فيسبوك في محاولة إلجراء تحليل إنساني للتفاعل إضافة إلىعدد المرات التي نالت فيها اإلعجاب)
 عدد إعادة نشرالتغريدات ،والتغريد ،والتفاعل على تويتر عدد المرضى الذين يتصلون بالمنظمات غير الحكومية ويتشاطرون معها قصصهم عدد الصحفيين والخبراء الذين يطلبون معلومات عن الموضوعالمحتوى اإلعالمي وأبرز النقاط في المقابالت التلفزيونية واإلذاعية – تعدّل من جانب األعضاء في االئتالف
 .2من نحن (تشمل المنظمات المنفّذة ،واألعضاء في االئتالف ،والشركاء ،والجهة المموّ لة)
 .3موجز عن أهداف المشروع والبيانات التي ت ّم جمعها (االنتهاكات)
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 .2استراتيجية المناصرة
 .aالتأثير على نظام االعتماد الخاص بوزارة الصحة العامة من حيث حقوق المريض – وانتهاك السرية والوصمة والتمييز
 .bصدور مذكرات عن وزارة الصحة العامة ،ونقابة الممرضين ،ونقابة األطباء بشأن احترام حق المرضى في السرية ضمن
بيئة الرعاية الصحية
 .1رسائل التوعية
التوصّل إلى توافق مع األعضاء في االئتالف بشأن كيفية التعريف عن أنفسنا:


التواصل مع الجمهور كناشطين في مجال فيروس نقص المناعة البشرية وتركيز حملة التوعية والرسائل على الفيروس



سوف تشمل الرسالة التي ستنقل لإلعالم ما مفاده أنّ المشروع ،وبالرغم من استقاء بياناته من األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص
المناعة البشرية ،سيعود بالمنفعة على الجمهور عموماً ،من خالل التعديالت التحريرية المقترحة على نظام االعتماد الخاص بوزارة
الصحة العامة ،والمذكرات التي ستصدرها الوزارة ،ونقابتا الممرضين واألطباء ،بشأن احترام حق المرضى في السرية في بيئة الرعاية
الصحية
o

بالتالي ،ستكون االتصاالت التي ستجري مع منظمات أخرى يستفيد من خدماتها من يت ّم وصمه في بيئة الرعاية الصحية من
األهداف اإلعالمية للسبب التالي فقط:
أعطِ أمثلة عن معاناة عامة الناس من انتهاك السرية ،والوصمة والتمييز في بيئة الرعاية الصحية ،ولهذا السبب ستعود
استراتيجيتنا للمناصرة بالمنفعة على الجميع.
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االنعكاسات على التدخالت المستقبلية


زيادة الوعي في صفوف الجمهور الستهداف العائالت وأصحاب العمل ورجال الدين واإلعالميين ومقدّمي الرعاية الصحية
وغيرهم.



ّ
ستتمثل الخطوات التالية في ما يلي:
من ضمن خطة المناصرة،
 oجميع مزيد من البيانات بشأن االنتهاكات


متابعة التغييرات في بيئة الرعاية الصحية

 oاستهداف شركات التأمين
 oإعادة إطالق العمل بشأن االختبارات الالزمة كشرط مسبق للتوظيف
 oتقييم مشروع القانون المتعلّق بفيروس نقص المناعة البشرية نسبة إلى مخرجات هذا المشروع
 oمتابعة التدابير المتخذة هذا العام
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أعدّت هذه الوثيقة في ضوء الجهود البحثية ،واإلجتماعات مع الجهات المعنية ،وجلسات استثارة األفكار مع الخبراء واألعضاء في
االئتالف.
لتقديم المقترحات أو طلب معلومات مع ّمقة ،يرجى االتصال بنا عبر:

الموقع اإللكترونيwww.speakup-lb.com:
صفحة فيسبوكwww.facebook.com/speakupforhiv:
جمعية العناية الصحيةinfo@sidc-lebanon.org| 01-482428 | 01-480714 :

This copy has been supported by an unrestricted grant from Gilead Sciences Europe Ltd.

46

