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فيروس   المتعايشين مع لماذا لن تنجح التغطية الصحية الشاملة بدون  

لك ذكنقص المناعة البشرية وغيرهم من الفئات السكانية الرئيسية و

 النساء والشباب

   
  

 

 تقرير من المدير التنفيذي للمنظمات غير الحكومية
  

من جدول األعمال 1-4البند   

  /جنيف، سويسرا2019ديسمبر  10-12

  UNAIDSمجلس تنسيق برنامج

 تاريخ االصدار: )تاريخ االصدار(

 المجلس التنسيقي للبرنامج/

 برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز

(45)/19.23      



 
 لهذا البند:مستندات إضافية 

 ال شيء
 

 إن المجلس التنسيقي للبرنامج مدعو لما يلي: –االجراءات المطلوبة خالل هذا االجتماع 

 : إدراك ما يلي 1-4
المكاســب التي تحققت في  على   في المســتقبل لفيروس نقص المناعة البشــرية العالمي  التصــد ز ــــــ  ركيينبغي أن  -1

ينحماية ودعم  رية وغيرهم من مع  المتعايـش يفئات فيروس نقص المناعة البـش كان الرئيـس باب،   ةالـس اء والـش والنـس
       و   هذه المكاسب؛ وأن يسّرع

األهداف الصـحية بشـكل أكبر في تحقيق تسـاهم معالجة الدوافع االجتماعية واالقتصـادية والييكلية لوباء اييدز إن  -2
    ؛    يبقى أحد في الخلفحتى ال ، 2030ضمان التقدم عبر خطة التنمية المستدامة لعام في و العالمية األوسع نطاقا  

 :للتذكير        4-2
الدور األســاســي   بشــ ن، 5.4 القرار  إلى 5.1 القرار  لبرنامج التاســع والثالثين مني لتنســيقالمجلس ال اتقرار  إن -1

ــ للمجتمعات في  دمج برمجة  الذ  يعترف "بالحاجة الملحة ل 8.4والقرار   2030اييدز بحلول عام  على  اءالقـضــ
متعدد   -دعم آلليات لفيروس نقص المناعة البشــرية في البرامج الصــحية األخر. ... من أجل الســعي   التصــد 
  "؛المستقلة أفضل للمجتمع المدني والمجتمعات المحلية كعناصر فاعلة في التنمية -الجوانب 

ــي األمم المتحدة ايفي  الوردةااللتزامات  -2 ــياسـ ــادر عن اعالن السـ ــتو. الصـ ــ نالجتماع الرفيع المسـ التغطية  بشـ
 ؛ 2019تشرين األول/أكتوبر  10في  المعتمدالصحية الشاملة 

 أخذ العلم بالتقرير؛ 4-3

اييدز مواصــلة دعم الدول األعضــاء في  بالبرنامج المشــترك لبرنامج األمم المتحدة المشــترك المعني  من طلبي   4-4
ــين معتييئة بيئة مواتية  ــاء  للمتعايش ــية والنس ــكانية الرئيس ــرية وغيرهم من الفئات الس فيروس نقص المناعة البش

بما  -ييا التنظيمية ذات الصـلة والتغلب علواالقتصـادية واالجتماعية والييكلية    معالجة العقباتوالشـباب من خالل 
التي تحول دون حصوليم على خدمات شاملة لفيروس نقص المناعة البشرية  و  -في ذلك الوصم والتمييز والتجريم 

 ة بالصحة؛قلتعوالبرامج الم

منظماته  والتزام العمل لتقسـيم  وفقا   -ز معني باييدالبرنامج المشـترك لبرنامج األمم المتحدة المشـترك ال من طلبي   4-5
وإعداد تقارير  لرصــد  أســاليبأن يوصــي باتباع  -المجتمعية المختلفة، وبالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات 

وغيرهم من الفئات المتعايشــين مع فيروس نقص المناعة البشــرية،  لصــالحو/أو من قبل  منظماتحول مشــاركة 
 ؛حية الشاملة وأطر الرصد والتقييماتيجيات التغطية الصالنساء والشباب في استر من السكانية الرئيسية و

اييدز إلى مواصـــلة دعم الدول األعضـــاء في  بالبرنامج المشـــترك لبرنامج األمم المتحدة المشـــترك المعني  يدعو 4-6
ــمان ب ــاملة ضـ ــر البرمجة الشـ ــة بقاء جميع عناصـ ــرية، على النحو المبين في  الخاصـ فيروس نقص المناعة البشـ

 للمتعايشـين مع  أو أن تصـبح متاحة(،  2021-2016اييدز )باسـتراتيجية برنامج األمم المتحدة المشـترك المعني 
أطر   بموجب ،النســـاء والشـــبابمن و الرئيســـية، يةالســـكانالفئات من  مفيروس نقص المناعة البشـــرية وغيره

  صحية الشاملة؛ ووسياسات التغطية ال

بضـرورة عدم ترك أحد    2030التنمية المـستدامة لعام  خطةيدعو الدول األعضـاء إلى المـساهمة في تحقيق التزام  4-7
والنسـاء  ،فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية المتعايشـين معووضـع   في الخلف
السياسات  كذلك ، والتغطية الصحية الشاملةوتنفيذ برنامج م في تصمي ميمينكشركاء وأصحاب مصلحة  ،والشباب

 المجتمع المحلي؛ ويقودها التي تركـ ز على األفرادوالبرامج ذات الصلة، من أجل تعزيز النيج الخاضعة للمساءلة 

 للمجلس التنسيقي للبرنامج.  الخامس والربعين خالل االجتماع   المعتمدة   * هذه هي القرارات النيائية  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 المحتــــويـــــات 

 3          المقدمــــــة 

 فيروس نقص المناعة البشرية وغيرهم من  المتعايشين معمساهمات  حولنظرة عامة 

 5       النساء والشبابو ةالرئيسي يةالسكانالفئات 

 7   معرضين للخطرأو من هم  ا  األكثر تيميش  األفرادوالوصول الى تحديد ال: 1ة المساهم

 9                    : معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة2المساهمة 

 11    ، وبقيادة المجتمعالفردحول  ومتمحورة: توفير خدمات متكاملة 3لمساهمة ا

 15     : تطوير نماذج مستدامة وفعالة من حيث التكلفة 4المساهمة 

 17     : ت مين العالج بسعر معقول ويمكن الحصول عليه5المساهمة 

 20     : ضمان الحوكمة المتعددة القطاعات والمساءلة6المساهمة 

 23          االستـنـتـاجـــات

 23        قرارات للمجلس التنسيقي للبرنامج

 25     البؤرية المقابالت والمشتركين في المجموعات: قائمة 1ملحــق 

 27         :  قائمة النصوص2ملحـق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 االختـصــــارات
 

GATE Global Action for Trans Equality المي من أجل المساواة الجندرية الع التحرك 
GIPA Greater Involvement of People Living with HIV  المشاركة األوسع للمتعايشين مع فيروس

 نقص المناعة البشرية 
GNP+ Global Network of People Living with HIV  لعالمية للمتعايشين مع فيروس االشبكة

 نقص المناعة البشرية 
ITPC International Treatment Preparedness Coalition  للعالج للتحضيرالتحالف الدولي 

LGBT lesbian, gay, bisexual and trans  المثلي ين/ات، المزدوجي/ات : ميــمالمجتمع
ه الجنسي    والعابرين/العابرات جندريا  الت وج 

NSWP Global Network of Sex Work Projects  عاملي/عامالت  لبرامجالشبكة العالمية
  الجنس

PCB Programme Coordinating Board المجلس التنسيقي للبرنامج 
PEPFAR President’s Emergency Fund for AIDS Relief لإلغاثة من االيدز  الطارئةالرئيس  خطة 

SDG Sustainable Development Goal هدف التنمية المستدامة 
SRHR sexual and reproductive health and rights  واالنجابيةالصحة والحقوق الجنسية 

UHC Universal Health Coverage التغطية الصحية الشاملة 
UNAIDS United Nations Joint Programme on HIV/AIDS  برنامج األمم المتحدة المشترك المعني

 بااليدز 
WHO World Health Organization منظمة الصحة العالمية 
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 المقــدمــــة
 

 موضوع التقريــر 

بإعداد تقرير حول جانب من جوانب امج نلبر ل  يتنسيقالمجلس ال لد.كل عام، يقوم وفد المنظمات غير الحكومية  .1
أوضـح عبر  ا  أقو. للـسياـسة واتفاق ا  من االهتمام  ومنظور  ا  تحق مزيدلفيروس نقص المناعة البـشرية يسـ  التصـد 

 .اييدز ببرنامج األمم المتحدة المشترك المعني 

بة لعام  .2 ــ  ، يرك2019بالنـس اـسي ــــ ين معز تقرير وفد المنظمات غير الحكومية على الدور األـس فيروس  للمتعايـش
لتغطية الصحية الشاملة في جعل ا ،النساء والشبابو ةالرئيسي يةالسكان الفئات رية وغيرهم مننقص المناعة البش 

 .األكثر تيميشا   األشخاصكاستراتيجية فعالة تفيد جميع المحتاجين، بما في ذلك  ا  حق شاملة

لمي لفيروس نقص المناعة العا  لتصـد ولجدول أعمال الصـحة العالمي لالتغطية الصـحية الشـاملة قضـية حرجة  .3
لقد والبـشرية.  ة وايقليمية والدولية. في بعض هذه المنتديات موـضوع المناقـشات على المـستويات الوطني ـشكــــــ 

المتعايشين مع فيروس  ولصالح شبكات منبما في ذلك منظمات و -ر المجتمع المدني ـــــ  المتعددة القطاعات، عب
عن احتياجاتيم واهتماماتيم فيما  -النـساء والـشباب و ةالرئيـسي يةالـسكانالفئات وغيرهم من  نقص المناعة البـشرية

 بالتغطية الصحية الشاملة.يتعلق 

شملت المنتديات الجلسة المواضيعية بش ن التغطية الصحية الشاملة في االجتماع الرابع واألربعين لبرنامج األمم  .4
ــترك المعني  ــتو. األول لامم المتحدة 2019 حزيران/في يونيو اييدز بالمتحدة المشــ ، واالجتماع الرفيع المســ

امل بتمبر أيلول/ة في المعني بالتغطية الصـحية الـش ة 2019ـس تماعاال، وجلـس أصـحاب المصـلحة المتعددين  الى ـس
ج االجتماع الرفيع المستو. بالموافقة على ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية و  ـــ . ت  2019 ل/نيسانفي أبري
 الشاملة.

اللتزامات التغطية الصحية  التصور يحدد ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة فيم الدول األعضاء   .5
 صـراحة   تحديدفي المجتمع المدني لعدم األشـخاص بعض  سـياسـية. تم انتقاد النص من قبل الشـاملة والتزاماتيا ال

مثل الرجال   - لفيروس نقص المناعة البشــرية التصــد الذين يعتبرون حاســمين في  - ةالرئيســي يةالســكانالفئات 
  ـعامالت/، وـعامليالمـخدرات ومســـــتـخدمياـلذين يـمارســـــون الجنس مع الرـجال،  المثليين وغيرهم من الرـجال

ابرينالجنس  ا  در جنـ  والـع ال ـي ذا ايغـف ه  -. ـه ارنـت د مـق ــة عـن دـخاصـــ اب  بتـحدـي ال والشــــــب ايعالن "لجميع األطـف
فيروس نقص المناعة البشـــرية والمســـنين والســـكان مع   والمتعايشـــين االحتياجات الخاصـــةواألشـــخاص ذو  

ــليين ــردين داخليا  والمياجرين"  األصـ ــكان  حجبينطو  على خطر  -والالجئين والمشـ التغطية  عنبعض السـ
 الصحية الشاملة .

ــفافة وقابلة للقياس، ووثمة انتقاد آخر لإلعالن .6 ــافة 1هو أنه يفتقر إلى إطار عملي لاداء يجعل النتائج شـ . بايضـ
م جميع الفئات السكانية تجريعدم وباء اييدز، مثل  للقضاء علىإلى ذلك، يفشل النص في ذكر الشروط الرئيسية 

لفيروس نقص  للتـصد كذلك األمر و ةالرئيـسي يةالـسكانالفئات ، وهي مـس لة ذات أهمية حاـسمة لكل من الرئيـسية
 .المناعة البشرية

 قطة انطالق لما يلي:غير أن االعالن السياسي يوفر ن .7

ــية فيروس نقص المناعة  • ــاملة في قضـ ــحية الشـ ــبب أهمية التغطية الصـ تثقيف المجتمعات المحلية حول سـ
 البشرية؛

 رفع الوعية حول الصحة كحق من حقوق االنسان؛ و •

أن  والت كد من ،تغطية الصـحية الشـاملةالشـ ن لتعزيز التزامات الحكومة ب  المناصـرةالشـروع في إجراءات  •
 .شاملة حقا  المحلية هي التغطية الصحية الشاملة 

ــتو. العالمي ، يوفر ايعالن  .8 ــاءلة على المسـ ــلحة مسـ ــحاب المصـ أداة توافق في اآلراء يمكن من خالليا ألصـ
 .شاملة ا  حق  التخاذ إجراءات بش نيا، بما في ذلك ضمان أن تكون التغطية الصحية الشاملة  والمناصرةالحكومات 
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 الغرض من التقرير

إلى األســس التي تم وضــعيا حتى اآلن للحصــول على  2019يســتند تقرير وفد المنظمات غير الحكومية لعام  .9
التغطية الـصحية الـشاملة، مع التطلع إلى مرحلته التالية، حيث ـسيتم تفعيل ايعالن الـسياـسي. خالل تلك المرحلة،  

من أهداف التنمية المســتدامة وعدة أهداف أخر. عن طريق ايســراع   3-23 ســتســاهم البلدان في تحقيق اليدف
 فيذ خطط وحزم وشراكات التغطية الصحية الشاملة.في تطوير وتن

ــائل األمر لدعم هذا  .10 ــرة، يتجاوز تقرير وفد المنظمات غير الحكومية رسـ ــابقة للمجتمع المدني )"ما  المناصـ السـ
 إلى التغطية الصحية الشاملة"(. ننقلهنحتاجه من التغطية الصحية الشاملة"( إلى نيج أكثر صراحة )"ما 

فيروس نقص   المتعايشــون معل خاص على مســاهمات المنظمات والشــبكات التي يقودها  ز التقرير بشــكـــــــ  يرك .11
النســاء والشــباب، الذين لعبوا دورا  فريدا  وأســاســيا  في و ةالرئيســي يةالســكانالفئات  المناعة البشــرية وغيرهم من 

في ســياق   ، وتكييفه وتوســيع نطاقهاآلن تكرار عمليم وأصــبح ممكنالتصــد  لفيروس نقص المناعة البشــرية، 
 التغطية الصحية الشاملة وغيرها من المجاالت الصحية.

أحد أول التجمـعات الدولـية الكبر. التي تعـقد منذ للمجلس التنســـــيقي للبرنامج  الـخامس واالربعوناالجتـماع  ر تبعي   .12
هذه  تعزيز االجتماع الرفيع المســـتو. لامم المتحدة بشـــ ن التغطية الصـــحية الشـــاملة. يســـعى هذا التقرير إلى 

 الفرصة والدور القياد  للبرنامج المشترك والدول األعضاء من خالل:

الممارسـات الجيدة والدروس المسـتفادة بشـ ن ايسـيامات الكبيرة التي يمكن   وعرض وتوضـيحزيادة الفيم  •

فيروس نقص المناعة البـشرية وغيرهم من الفئات الـسكانية  المتعايـشين معلمجتمعات والمنظمات وـشبكات ل

 التصــد إلى التغطية الصــحية الشــاملة، بناء  على تجاربيم في أن تقدميا  ،لنســاء والشــبابوا، الرئيســية

 لفيروس نقص المناعة البشرية ؛ و

جديدة، بحيث يمكن للبرنامج المشـــترك   قراراتتوصـــية  والمجلس التنســـيقي للبرنامج  اتإعادة ت كيد قرار  •

 .حقا  شاملة صحية تغطية تفعيل ايعالن السياسي وتحقيق  دعم تلك المساهمات في

 منهجية التقرير

وفد المنظمات غير  وناخبيإلى خبرات ودروس أعضـاء  2019لعام يسـتند تقرير وفد المنظمات غير الحكومية  .13
 الحكومية في مجلس تنسيق البرنامج. تم تطويره من خالل أربعة منيجيات:

ــات  • ــات حاالتدراسـ ــر دعوة لدراسـ ــاء وفد ب المتمثلين   والناخبينإلى جميع المناطق  حاالت. تم نشـ  عضـ

 ؛المنظمات غير الحكومية

)بما في ذلك الدراســـات البحثية وايحاطات وتقارير  ا  ردوم 40. وشـــمل ذلك أكثر من النصـــوصمراجعة  •

مجموعة من المجتمع المدني واألمم المتحدة والمنظمات األكاديمية. وشــملت مواقف  أنتجتياالتشــاور( التي 

بكات عالمية من  املة التي طورتيا ـش ين مع ولصـالح قبلبـش ن التغطية الصـحية الـش وس نقص فير   المتعايـش

من جميع أنحاء  عناصـــرهم، وتمثل وجيات نظر ةالرئيســـي يةالســـكان الفئات المناعة البشـــرية وغيرهم من

 ؛العالم

عن المنظمات والشــــبكات من قبل  ممثل 15مع  المقابالت  . وقد أجريت هذهينرئيســــي  مع ممثلينمقابالت  •

النســاء و ةالرئيســي يةالســكان  الفئات قص المناعة البشــرية وغيرهم منمع فيروس ن المتعايشــين  ولصــالح

 ؛ وةالراعيالمنظمة أمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باييدز؛ وووالشباب؛ 

مع فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من  للمتعايشــين ممثال   45. وقد أجريت مع البؤرية اتمجموعالمناقشــات 

فيروس نقص المناعة البشـرية شـباب متعايشـين مع من بين المشـاركين النسـاء والشـباب. و ةالرئيسـي يةانالسـك الفئات

،  ةيســـيرئال يةســـكانال الفئاتمن شـــباب و، روس نقص المناعة البشـــريةيفيا  متعايشـــين مع وعابرين جندر  ، وبالغين

والبرازيل وكندا وإندونيســيا شــابات. لقد جاءوا من أســتراليا تيات مراهقات وف، ومياجرين وجنس عامالت/مليعاو

 .كية وزيمبابو ر يوكينيا وميانمار وناميبيا ونيبال وتايالند وأوغندا والواليات المتحدة األم
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 المصطلحات الرئيسية المستخدمة في التقرير

ــ  .14 الســـكانية  الفئاتتخدم تقرير وفد المنظمات غير الحكومية العديد من المصـــطلحات الرئيســـية، بما في ذلك "يـس
ــية"، والتي يعر   أنيا: "مجموعات من الناس أكثر اييدز ببرنامج األمم المتحدة المشـــترك المعني  عنيا فالرئيسـ

لفيروس   التصــد مشــاركتيم حاســمة في نجا    تبر عت  ، وفيروس نقص المناعة البشــرية أو لنقله تعرضــا  اللتقاط
فيروس نقص المناعة مع  المتعايـشينئيـسية في جميع البلدان الـسكانية الر  الفئاتتـشمل . و"3نقص المناعة البـشرية

ال،  ارســـــون الجنس مع الرـج ذين يـم ال اـل ال المثليين وغيرهم من الرـج ة، والرـج ابرينالبشـــــرـي ا ،  در جنـ  والـع   ـي
 الجنس. عامالت/وعامليالمخدرات ومستخدمي 

 أيضا  ب ن مجموعات أخر. من الناس يمكن  قر  ي، على النساء والشباب. بايضافة إلى ذلك  ز التقرير أيضا  ــــ  يرك .15
"األشـــخاص الذين يعانون من    مثال  . 4لفيروس نقص المناعة البشـــرية بســـبب ظروفيمبدرجة عالية تعرض  أن ت

لمتنقلون واألـشخاص ن للوثائق، والعمال ايالمياجرون الموث قون وغير الحاملالـسكان األـصليون و :"هشـ ةظروف 
 الذين يعيشون في المناطق الريفية أو الحدودية.

ــحة العالمية  تعر   .16 ــاملة وهي بتوجيه منف منظمة الصــ ــحية الشــ من أهداف التنمية  5 8-3اليدف  التغطية الصــ
المـستدامة، ب نيا نيج يمكن من خالله "لجميع الناس والمجتمعات اـستخدام الخدمات الـصحية التعويـضية والوقائية 

جودة فعالة، مع ضـــمان أال يؤد  اســـتخدام  ذات أن تكون  ووالعالجية والت هيلية والتخفيفية التي يحتاجون إلييا. 
، يتضــمن هذا الحقا   كما تذكر منظمة الصــحة العالميةو." 6عب ماليةهذه الخدمات إلى تعريض المســتخدم لمصــا

 ثالثة أهداف مترابطة:التعريف 

كل من يحتاج إلييا،  الوصول ليذه الخدمات من قبلاينصاف في الوصول إلى الخدمات الصحية، أ  يجب  •

 ؛وليس فقط أولئك الذين يستطيعون دفع ثمنيا

 الية بما يكفي لتحسين صحة أولئك الذين يتلقون الخدمات ؛ ويجب أن تكون جودة الخدمات الصحية ع •

ض تكلـفة اســـــتـخدام الـخدـمات ال تعر  تكون يـجب حـماـية الـناس من المـخاطر الـمالـية، وـبالـتالي ضــــــمان أن  •

 األشخاص لخطر الضرر المالي.

 الفئات فيروس نقص المناعة البشرية وغيرهم من المتعايشين معمساهمات  حولنظرة عامة 

  النساء والشبابو ةالرئيسي يةالسكان

فيروس نقص المناعة  المتعايـشين معيوضـح هذا التقرير لماذا لن تنجح الرعاية الصـحية الـشاملة دون مـساهمات  .17
مـساهماتيم ـستزيد بـشكل كبير النـساء والـشباب. كما يوضـح أن و، ةالرئيـسي يةالـسكان الفئاتالبـشرية وغيرهم من 

ومنظماتيم وشــــبكاتيم، يجلبون تجارب فريدة  المجتمع إن أفرادالتغطية الصــــحية الشــــاملة.  نجا  من إمكانات
لفيروس نقص المناعة البشــرية والمجاالت ذات   التصــد على عقود من  األمر يعتمد  ما  ا  غالب وخبرات ورؤ..

ــ  ما يتم الرجوع إلى تلك األصـــول ولكن ال يزال يتعين  ا  . غالبريةالجندان والمســـاواة الصـــلة، مثل حقوق اينـس
ــاملة ــحية الش ــتويات التي تؤثر على التغطية الص ــكل كامل على العديد من المس ــتخداميا بش  ،االعتراف بيا واس

 االستراتيجية. شمولية ا  حقوبطرق يمكن أن تضمن 

ية يمكن للمنظمات التي ي .18 اهمات رئيـس تة مـس قودها المجتمع المحلي أن تقدميا يصـف بقية هذا التقرير ويوضـح ـس
ــاهمات  لبرنامج ــاملة. تم تحديد هذه المسـ ــحية الشـ وفد المنظمات غير الحكومية من خالل   من قبلالتغطية الصـ
 والمقابالت والمناقشات التي أجريت للتقرير. النصوصمراجعة 
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  أو من هم معرضين للخطر ا  األشخاص األكثر تهميشوالوصول الى تحديد ال: 1المساهمة 

 :بما يلي ف الدول األعضاءـ  الشاملة يكليعالن السياسي بش ن التغطية الصحية ا .19

ــار  ، مع الســـعي في الخلفت كد من عدم ترك أ  شـــخص ال: "70الفقرة   مع المقدمة،  الى شـــخصأبعد  يحضـ
تمكين األشـخاص المسـتضـعفين أو األمر وكذلك  .مبادئ المسـاواة وعدم التمييز  وانعكاس االنسـانكرامة  احترام
ياجاتيم من الصـحة البدنية والعقلية التي تنعكس في خطة التنمية المسـتدامة ضـعيفة وتلبية احتفي مواقف من هم 
ــاملة، 2030لعام  ــخاص ذو   ش ــباب واألش ــةجميع األطفال والش ــين مع االحتياجات الخاص فيروس  والمتعايش

   "والمياجرين.دين داخليا  اييدز والمسنين والسكان األصليين والالجئين والمشر  /نقص المناعة البشرية

 ".هش ةمواقف في  من هم : "تعزيز النظم الصحية القوية والمرنة، والوصول إلى الفئات الضعيفة أو72الفقرة 

االسـتيداف الشـامل والوصـول الفعال ضـروريان للحصـول على التغطية الصـحية الشـاملة والصـحة العالمية إن  .20
من الرعاية   ا  ذلك األشــخاص المســتبعدون تقليدي ، بما فيالجميع تشــملبشــكل عام. يتصــور هذا المفيوم تغطية 

 الصحية السائدة.

،  7نصــف ســكان العالم إلى الخدمات الصــحية األســاســيةوهذا أمر حيو  لتغيير الواقع الذ  يفتقر فيه أكثر من  .21
ــوء الصــحة. يولضــمان تمك ــر والمجتمعات من الخروج من مصــائد التيميو وس وضــع  ي عتبر ن األفراد واألس
 لما يسميه المجتمع المدني "الوصول إلى الميل األخير" في تقديم الرعاية الصحية. ا  مفتاح والتوس عاالستيداف 

فيروس نقص المناعة  المتعايشــين مع ولصــالح قبل من وهي المجموعاتقودها  تلد. المنظمات والشــبكات التي  .22
وتعبئة األـشخاص األكثر  ـسجل حافل في تحديد ،النـساء والـشبابو رهم من الفئات الـسكانية الرئيـسيةالبـشرية وغي

أو العزلة الـسياـسية أو الجغرافية. وهذا يعتمد على ـسبيل المثال بـسبب حياتيم االجتماعية وذلك ، ا  وـضعف ا  اـستبعاد
لفيروس نقص المناعة البشـرية والتعلم منيا   تتصـد.على سـنوات من الخبرة في االسـتماع إلى المجتمعات التي 

ا. ة ثروة من ال والعـمل معـي د بـنت ـهذه التجرـب ا في ذـلك حول فيمتلـق ة، بـم اة طبيـع ددة الجواـنب الحـي اس ل المتـع لـن
عاملة  قد تواجهو؛ ا  ق أيضــــــــــ  غير موث ا  مياجر جندريا  وتحدياتيم. على سبيل المثال: قد يكون المراهق العابر 

ــ  الجنس أو  عرقـيةال من األقلـياترـجال إلى مجموـعة الـمارس الجنس مع يـقد ينتمي الرـجل اـلذ  و؛ ا  العنف أيـضــ
التي يقودها  التحركاتتدرك  إعاقة.  يكون لدييا أيـضا   قدبالحقن المخدرات  تـستخدمالمرأة التي أن ؛ أو العنـصرية

 حياته. بمجملالمجتمع أن الرعاية الصحية لكل فرد يجب أن تيتم 

الواـحد  المـقدم إلى االجتـماع  2017في تقرير وـفد المنظـمات غير الحكومـية لـعام علـيه كـما تم تســـــليط الضـــــوء  .23

-10-10" الى  "، فمن الضــرور  الوصــولالقضــاء على االيدز "لتحقيق  ، للمجلس التنســيقي للبرنامج واألربعين

    

 
التغطية الصحية 

 الشاملة

:1المساهمة   

والوصول الى األشخاص التحديد 

األكثر تيميشا  أو من هم معرضين 

 للخطر

 
:2المساهمة   

معالجة المحددات االجتماعية 
 واالقتصادية للصحة

 
:3المساهمة   

توفير خدمات متكاملة ومتمحورة حول 
 الفرد، وبقيادة المجتمع

 
:4المساهمة   

تطوير نماذج مستدامة وفعالة من 
التكلفةحيث   

 
:5المساهمة   

ت مين العالج بسعر معقول ويمكن 
 الحصول عليه

 

:6المساهمة   

ضمان الحوكمة المتعددة 
 القطاعات والمساءلة
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ــكانالو المجموعات لد." 10 . هذه هي المجتمعات التي تواجه أقصــى حاالت التيميو ةالفرعي يةمجموعات الس
عالج فيروس نقص المناعة البشــرية واســتراتيجية المســار  ب الخاصــة 90-90-90أهداف  طالياال تووايهمال، 
 .8السريع

فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من الفئات الســكانية الرئيســية،  المتعايشــين معشــبكات منظمات وتجلب  .24
ثقة بين المجتمعات. فيي تجمع بين هذه األســاليب واألســاليب و وتماســك ، ســمعة راســخةومن النســاء والشــباب
 .إلييم تصل أنقطاعات أخر. ال تستطيع  حيثوالتواصل معيم من األشخاص  عدد أكبر المبتكرة للعثور على 

كما هو موضــح في و، المثاللحياة الناس وســياقيم. على ســبيل  ا  مباشــر  ا  تجلب هذه المنظمات والشــبكات فيم .25
ــار مدن مبادرة  ــريعالمس ــترك المعني  الس ، فيي ضــرورية للتنقل بين اييدز بالتابعة لبرنامج األمم المتحدة المش

أنظـمة الرعاية الصـــــحـية واالجتـماعـية التي تصـــــل إلى أفراد المجتمع في الـمدن )حـيث تعيو غالبـية الســــــكان 
 .9 المتضررين(

فيروس نقص المناعة البشـرية  المتعايشـين مع من قبل ولصـالحوالشـبكات  أن تركيز المنظمات ،واألهم من ذلك .26
ــيةوغي ــكانية الرئيسـ ــباب، ، رهم من الفئات السـ ــاء والشـ يمكن أن يتجاوز مجموعات األقران )مثل وكذلك النسـ

ــون الجنس مع الرجال أو  ــتخدميالرجال المثليين وغيرهم من الرجال الذين يمارســ يمكن أن  المخدرات(. مســ
يكون تركيزهم على المجموعات السـكانية الفرعية الضـعيفة بشـكل خاص، مثل الشـباب الذين يمارسـون الجنس 

بين االختالف مخدرات. ويمكنيم فيم االختالفات الدقيقة بين الســكان، مثل ال التي تســتخدممع الرجال أو النســاء 
ــخاص الذين  ــتخدموناألشـ ــتخدمونالمخدرات والذين  يسـ الجنس  عاملي/عامالت، أو بين الحقنبالمخدرات  يسـ

، ـهذه المنظـمات والشـــــبـكات في بيوت اـلدـعارة. بشــــــكل ـعام تجمـعاتيعملون في  ومناـلذين يعملون بمفردهم 
 ة بشكل أفضل لفيم وتعقيدات حياة الناس.ز ـ  مجي

 إنتدرك هذه النيج الدقيقة أنه حتى بين السكان الميمشين، هناك مجموعات سكانية فرعية ميمشة بشكل خاص.  .27
 ".في الخلف ا  أال تترك أحد" ا  حقتيدف التدخالت  في حال أن حيو  ذه المجتمعات ودعميا أمر تحديد ه

على ســبيل المثال،   ياحة العامة والصــحة األولية. يمكنتؤد  أدوارا  أســاســية للـصـ يمكن للمنظمات المعنية أن  .28
ــتجابة  ــلوكيةألاالسـ ــلون عبر  ،العمالء يتعاملون معالجنس الذين  عاملي/عامالت، مثل متغيرة نماط سـ ويتواصـ

 ا  للمنظمات أيضـ ، يمكن . بايضـافة إلى توفير الخدمات األسـاسـية10وسـائل التواصـل االجتماعي وعبر اينترنت
حاالت الطوارئ يل المثال في األزمات اينســــانية وعلى ســــب - ياألول والتحركأن تعمل كنظم لإلنذار المبكر 

ــئة )مثل الذروة في الوفيات بين مجموعات معينة من  ــان( أو حول االتجاهات الناشـ )مثل انتياكات حقوق اينسـ
 .11 فيروس نقص المناعة البشرية( المتعايشين مع

والوصـول إلييم على مدار تاريخ  ا  في تحديد األـشخاص األكثر تيميشـ  أمثلة على الممارـسات الجيدة متابعةكن يم .29
 :وهي تشمللفيروس نقص المناعة البشرية.  التصد 

ــك أ • ة من المتطوعين. 12، الفلبينLoveYourselfـحب نفســـ ـتدعم الرـجال المثليين وغيرهم من  هي منظـم
، مع انتشار قاسيةالرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، وهو مجتمع يواجه وصمة اجتماعية وخبرات 

 المنظمة   تتوـصل. 13 ٪ بين عامة الـسكان( 0.1٪ )مقارنة بنـسبة   4.9فيروس نقص المناعة البـشرية بنـسبة 
تستخدم رسائل إيجابية حول التمكين الذاتي وز على القيمة الذاتية  ـــ  من خالل استراتيجية ترك األشخاصإلى 

يب التواصـل ايبداعي )من مقاطع ونوعية الحياة لتعبئة االهتمام بالرعاية الصـحية. تجمع المنظمة بين أسـال
ــل واعالناتروايات عبر اينترنت فيديو جذابة إلى  ــيبو ( مع العياالجتماعي  التواصـ ادات المجتمعية في سـ

ــيتي وتاجويج. ــا  وكيزون ســ ــديقةتقدم هذه األخيرة خدمات  وماندالويونغ ومانيال وباســ وآمنة بقيادة  صــ
الوقــايــة قبــل اســـــتخــدام األقران مثــل اختبــار فيروس نقص المنــاعــة البشـــــريــة، وتقــديم المشـــــورة، و

ولغاية  2011فيروس نقص المناعة البـشرية. من عام  للمتعايـشين معمجموعات الدعم و  (PrEP)ضالتعر  
ــ  ت، 2019مارس آذار/ ــجل 110،000إلى ما يقرب من  المنظمةلت  وص ــخص وس  متعايو مع 3،800ت ش
 .القيقريةلعالج المضاد للفيروسات في برنامج اروس نقص المناعة البشرية في

• Convictus ميـما كانت هويتيم الجنس  عاملي/عامالتها في كييف، تدعم هذه المنظـمة  . مقر  14، أوكرانـيا
وحـيث يكون مـعدل انتشـــــار فيروس  ،الجنس ـعاملي/ـعامالتعـمل في بيـئة يتم فيـيا تجريم ت الجـندرـية. وهي

 يســـــتخــدمون الجنس  عـاملي/عـامالتعتقــد أن حوالي ثلــث وي   15٪.5.2نقص المنــاعـة البشـــــريـة بينيم 
ــين  المنظمة. لقد أثبتت  16المخدرات ــخاص الميمش ــبة للوصــول إلى األش أهمية توفير خدمات مميزة ومناس

مرفق صــحي صــغير في وســط المدينة، إلى جانب وحدات متنقلة  إدارةوتلبية احتياجاتيم. تشــمل أنشــطتيا 
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 ا  صــباح 10. يفتح المرفق من الســاعة تزور الفنادق والســاونا ومحطات الشــاحنات وبيوت الدعارة والشــقق
مســاء ، وذلك باســتخدام جيات اتصــال المنظمة  7مســاء ، في حين يبدأ أول فريق متنقل في الســاعة  6إلى 

ــل االجتماعي لتحديد أماكن تجمع  ــائل التواص ن العمل يتوقف الفريق األول ع الجنس. عاملي/عامالتووس
ــاـعة الواـحدة صــــــباحـ  الـمديـنة حـيث  ، وبـعد ذـلك تعـملا  في الســـ انـية في المـناطق المحيـطة ـب يتواـجد وـحدة ـث

ــاشـــةالجنس األكثر  عاملو/عامالت )الذين يفتقرون إلى الوثائق ويتجنبون الخدمات الحكومية(. تشـــمل  هشـ
، أ  حوالي نصــف في الســنة فرد  4،600 صــل إلى وهي تجنس بين موظفييا.  ال عامالت/عامليالمنظمة 

اســـتخدام الواقي الذكر  أثناء ممارســـة   عددفي ارتفاع  تالمدينة. وقد ســـاهمالجنس في  عاملي/عامالت
 الجنس. عاملي/عامالتالمناعة البشرية بين  الجنس وفي انخفاض معدل انتشار فيروس نقص

• SisterSpaceديره تفي فانكوفر و المركز . يقع هذا 17، كنداAtira  ومن النســــاء خاصــــة ب، وهي منظمة
ــيلة  الجندر تيدف إلى إنياء العنف القائم على النوع أجلين، و ــاملة وآمنة وســ . يوفر المركز مجموعة شــ

 ا  اية تعاني من نقص الخدمات وغالب، وهي مجموعة ميمـشة للغنالحقبالمخدرات  تـستخدم التيالمنال للنـساء 
اـجات ـما يكون ليـ  اـجات متـعددة )بـما في ذـلك احتـي الصــــــحة العقلـية والعنا احتـي ج المركز  ف(. يرو  متعلـقة ـب

، والحصـول اسـتخدام حقنيا الخاصـة للنسـاءيمكن  ويعمل كبيئة آمنة حيث المخاطر السـتراتيجيات الحد من 
  المركز ر ـ  على الرعاية الصحية األولية في الموقع وإحالتيا إلى خدمات اجتماعية أخر.، مثل ايسكان. يوف

ذكر   أدوات ة، والواقي اـل ــل .المخـاطر أخر. للحـد من  وأدواتالحقن النظيـف ة تتواصـــ أفراد  مع المنظـم
الموظفون  يقيم، حيث الفرديم من خالل اتباع نيج محوره مع وتبقى على اتصـال وتشـترك معيم المجموعة

ة  ات محترـم ا. يخـدم المركز حواليالمرأة كخبير في مواقف تعتبر عالـق ا وقراراتـي ويفتح  ا  امرأة يوميـ  80 ـي
 وقت مت خر من الليل. وحتىالصبا  الباكر  من، ا  يومي

على  ا  يمكن تطبيقيا أيضـ  ا  دروسـ  ،والوصـول إلييا ا  ادرات لتحديد أكثر الفئات تيميشـ تتضـمن هذه األنواع من المب .30
 وتشمل الحاجة إلى: .التغطية الصحية الشاملة

فيروس نقص المناعة  للمتعايشين مع، على النحو الذ  تطالب به الشبكة العالمية  وضع "الميل األخير أوال " •
ــرية  ــكل  +18GNPالبشـ ــول إلى عاموالمجتمع المدني بشـ ، من خالل تطوير برامج تعطي األولوية للوصـ
ــكان " ــد فقرا  واألكثر 10-10-10السـ ــا  بين " )األشـ ــعيم في  تيميشـ ــميمأفراد المجتمع( ووضـ الرعاية  صـ
 الصحية؛

ين معل فعال إشـرا  • ية،  لمتعايـش كانية الرئيـس رية وغيرهم من الفئات الـس اء وفيروس نقص المناعة البـش النـس
من خالل   -من التصـــميم إلى التنفيذ والتقييم   - في جميع مراحل صـــنع القرار بشـــ ن التوعية، والشـــباب

 مستفيدين"." كونيم معاملتيم كخبراء وشركاء، بدال  من

فيروس نقص المناعة البشــرية    المتعايشــون معالمنظمات والشــبكات التي يقودها   اســتخدام وإدماو وتمويل •
ول إلى والنـساء والـشباب تقديرا  لخبراتيم الفريدة وقدرتيم على الوصـ  ةالرئيـسي يةالـسكانالفئات وغيرهم من 

 .ا  ك أشد أفراد المجتمع تيميش وإشرا
 

".  السـيلة" اليشـةوصـول إلى الفئات مجرد ال هي التغطية الصـحية الشـاملة ب ن الحكومات اعتقاد"هناك خطر من 
ــاء في العالـقات العنيـفة من -ن" ي"الخفي ـفإنومع ذـلك،  وال والرـجال اـلذين يـمارســـــون الجنس مع الرـجال  ،النســـ

هم اـلذين يحـتاجون إلى اـلدعم أكثر من غيرهم.   - ـيا  الـعابرين جـندر الجنس  ـعامالت/يوـعامل ،مثليين يعترفون أنيم
التي تعمل في إطار ديناميات المجتمع، والتي تعرف األماكن الـسرية،   -المجموعات الـسكانية الرئيـسية فقط  بإمكان

 الوصول إلييا. " –فيم الرموز واللغة المحلية التي تو

- Carlos Garcia de Leon  ،Latin American and Caribbean Council of AIDS Service 

Organizations ( الكــاريبي ركــا الالتينيــة ومنطقــة البحر يمنظمــات اييــدز في أم اتمجلس خــدمــ)  ،
 المكسيك

 
ية، ناهيك عن  مـستخدموفي بعض البلدان، ال يزال " اـس الحد  برنامج المخدرات يفتقرون إلى الرعاية الصـحية األـس

ك ل . المخاطر من  املة فرصـة للتعبير عن احتياجاتنا وحقنا في الصـحة. لكنتـش ك ل ياالتغطية الصـحية الـش  ا  أيضـ  تـش
  يجب االستماع إليه ". من وآخر يجب الوصول إليه،  من وآخر ، شملهأن نبقى آخر من يجب  - ا  تيديد

- Ernesto Cortes Amador ،n Costarricense para el Estudio e óiAsociac
n en DrogasóIntervenci  (، كوستا ريكافييا والتدخللدراسة المخدرات )جمعية كوستا ريكا 
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   واالقتصادية للصحة: معالجة المحددات االجتماعية 2المساهمة 

 ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة الدول األعضاء بما يلي: يلزم .31

: "إعادة ت كيد حق كل إنسان، دون تمييز من أ  نوع، في التمتع ب على مستو. يمكن بلوغه من الصحة 1الفقرة  
 البدنية والعقلية."

: "االعتراف بالـحاجة إلى مـعالـجة أوجه عدم المســـــاواة الصـــــحـية داخل البـلدان وفيـما بينـيا من خالل  11الفقرة 
التي تعالج العوامل االجتماعية واالقتصادية  السياساتااللتزام السياسي والسياسات والتعاون الدولي، بما في ذلك 

 والبيئية وغيرها من محددات الصحة".

ــحة العالمير  ــــــــ عت   .32 ــحة ب نيا ال ةف منظمة الصـ ن ظروف التي يولد فييا الناس وينمو المحد  دات االجتماعية للصـ
ــون ويبلغون ــن، ومجموعة أكبر من القو. واألنظمة )بما في ذلك القواعد االجتماعية  في  ويعملون ويعيشــ الســ

 .19ل ظروف الحياة اليوميةــ واآلليات السياسية واالقتصادية( التي تشك

ن التغطية كوسـت، اييدز باييدز التابع لبرنامج األمم المتحدة المشـترك المعني بكما ذكر الفريق المرجعي المعني  .33
الة إزالة الحواجز الييكلية وتشـــجيع العوامل التمكينية القانونية والســـياســـية في حة فقط الصـــحية الشـــاملة ممكن

 ةالعالج وإصال  القانون والحد من الوصم ب  المتعلقة. وتشمل األخيرة تعبئة المجتمع ومحو األمية 20واالجتماعية
بالقوانين اينســانية، والســياســات الداعمة  -ز نوع البيئة التمكينية  ـــــــ  تمي األمور  وتعزيز حقوق اينســان. هذه
حتى في و، يذهك  بيئةوجود . بدون ا  واســتبعاد  ا  الالزمة لدعم الفئات األكثر ضــعف -والمواقف االجتماعية التقدمية  

 .دماتليذه الخر خدمات التغطية الصحية الشاملة، فلن تجد هذه المجتمعات إمكانية الوصول ـ  حالة توف

دأ إن   .34 ة لمـب ــاســــــي ة أســـ اعـي ددات االجتـم المـح
المســـاواة في التغطية الصـــحية الشـــاملة. لكي  

ــاملةتكون  ، الجميعأن يفيد النيج  على، ا  حق شـ
بغض النظر عن اليوية االجتماعية أو الوضـع 
دفع، على ســـــبيـل  القـانوني أو القـدرة على اـل

ازا  فـ المـثال.  ــت امتـي . إن  الصــــــحة حق وليســـ
التغطيـة الصـــــحيـة الشـــــاملـة ال تتعلق فقط 

ــة  ــالحصـــــول على األدوي ــل وب خطط  التموي
ربما بشــكل  و،  ا  والعاملين الصــحيين. إنه أيـضـ 

ــاســـــي،  ة االبـ  أمر يتعلقأســـ داـل ة  الـع اعـي جتـم
 واالقتصادية.

ــحية ورفاهية للجميعالت لخطة العمل العالمية  معالجة المحددات االجتماعية أحد المعج   تعد   .35 ، 21من أجل حياة صـ
من أهداف التنمية المســتدامة التي تنســقيا منظمة الصــحة العالمية عبر  3مبادرة العالمية لمعالجة اليدف وهي ال

لتييـئة بيـئة  ا  حيويـ  ا  "تعتبر مـعالـجة مـحددات الصــــــحة أمر ـعدة وـكاالت ـعالمـية. تنص خـطة العـمل على ـما يلي: 
لى ، بـما في ذـلك من خالل النيج الـقائـمة عترك أـحد في الخلفمواتـية للصــــــحة والرـفاه للجميع وضــــــمان ـعدم 

العمل في القطاعات الخارجة عن ، واالسـتفادة من االسـتثمارات والعتبارات النوع الجندر الحقوق واالسـتجابة 
  ف التنمية المستدامة. الصحة وزيادة المكاسب عبر أهدا

ون معلقد كان  .36 رية وغيرهم  المتعايـش كان  الفئات من فيروس نقص المناعة البـش ي يةالـس باب  ةالرئيـس اء والـش والنـس
ــ لة ليســـت فقط  والتصـــد  له، واعتبارهرائدين في فيم فيروس نقص المناعة البشـــرية  حيوية ولكن /طبيةكمسـ

ــ  تتـشك ترتبط مباـشرة بفيروس نقص المناعة البـشرية.   يال من خالل محددات اجتماعية وتجارية متعددة. بعضـ ــــ
تـحدـيات على مســـــتو.  مـثلي ،الجـندر ـقائم على النوع أو العنف ال الجـندرـيةمـثل ـعدم المســـــاواة   ـيا،الـعدـيد من

ل ت السكانية الرئيسية . فرض تجريم الفئااألفرادالمجتمع ليا عواقب بعيدة المد. على رفاهية   ا  قوي  ا  عائقيشكــــــ 
 .على نطاق واسع األفرادأمام الوصول إلى الخدمات الصحية وحماية رفاه  ا  ومستمر 

ــاملة ما لم تتم معالجة   "لن يتم تحقيق التغطية الصـــحية الشـ

ــحة. تم  ــية واالجتماعية للصـ ــياسـ المحددات القانونية والسـ

ــي من حقوق  ــاســ ــحة كحق أســ االعتراف بالحق في الصــ

ــان،  د اينســـ ات  وـق د من ايعالـن دـي ه في الـع تم التعبير عـن

ة  ة الصـــــحـي ك، يـجب أن تتبع التغطـي ذـل ة. ـل دولـي والعيود اـل

يضـمن الوصـول وعلى حقوق اينسـان  ا  قائم ا  نيجالشـاملة 

 العادل إلى الخدمات الصحية للجميع ".

 الجنسعاملي/عامالت الشبكة العالمية لبرامج  -
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أظــيــرت الــمــنــظــمـــات الــتــي يــقــودهــا  .37
اعـة  المتعـايشـــــون مع فيروس نقص المـن

الســكان  مجموعات البشــرية وغيرهم من
 ا  عميق  ا  الرئيســيين، النســاء والشــباب، فيم

لكيفية تقاطع محددات صـــحة الناس. على 
ــبيل المثال،  ــك لسـ ــابة بفيروس  تشـ ايصـ

نقص المناعة البشـــرية مجرد جانب واحد 
. قـــد تـكـون الـفـردمـن جـوانـــب حـيـــاة 
 ا  ، التي تكون أحيــانـ االحتيــاجـات األخر.

لتعرض ، مرتبطة بالتـشرد أو اا  أكثر إلحاح
ــريك الحميم. غالب ما يكون من  ا  لعنف الشـ

ة  الضـــــرور   اجـل ات الـع ة األولوـي الـج مـع
ــاني ومحترم يجب  كعمل -للناس أوال   إنس
ــه ــام ب كنقطــة دخول   ا  ، ولكن أيـضـــــ القي

اـستراتيجية لمعالجة القـضايا األخر.، مثل 
 فيروس نقص المناعة البشرية.

اـكتســـــبـــت أـهـميـــة اـلـعوامـــل اـلـتـمـكـيـنيــة  .38
 التصــــــد أكبر في  تقــديرا  االجتمــاعيــة 

ــرية.   العالمي لفيروس نقص المناعة البشــ
أصــــحاب  عملعلى ســــبيل المثال، فإن 

ــترك المعني   بقيادةالمصــلحة  اعة اييدز لوضــع أهداف برنامجية لفيروس نقص المنببرنامج األمم المتحدة المش
ــرية ل العوامل نظر في تضــمين أهداف ليذه ي، ـسـ 2030-2021حتياجات الموارد للفترة  وتقدير ا 2025عام البش
 .22التمكينية

فيروس نقص المناعة المتعايشون مع  المنظمات والشبكات التي يقودها  ، أظيرت على الرغم من التحديات اليائلة .39
أنه من الممكن العمل من أجل معالجة المحددات  ،النساء والشبابو ةالرئيسي يةالسكانالفئات  البشرية وغيرهم من 

في المرافق بدمج التدخالت البرنامجية )على ســبيل المثال للحد في جميع أنحاء العالم االجتماعية للصــحة. قاموا 
)على ســـبيل المثال لتغيير   المناصـــرةمن قبل العاملين في مجال الرعاية الصـــحية( مع حمالت  ةوصـــمالمن 

ــ  . وقد ركالقوانين الوطنية( فيروس قضية  زت األخيرة على المجاالت القانونية والسياساتية التي تتصل مباشرة بــ
وذات  قا  ية( وتعالج المجاالت األوـسع نطافيروس نقص المناعة البـشر متعلقة بنقص المناعة البـشرية )مثل قوانين  

 وسن الرضا(. الجندرية)مثل سياسة المخدرات وقيود السفر وسياسة اليجرة واليوية  الصلة

 :كل من أمثلة على الممارسات الجيدة في معالجة المحددات االجتماعية للصحة في عمل مالحظةيمكن  .40

فيروس نقص المـناـعة  حول. وهؤالء متطوعون تلقوا ـتدريـبات 23، مالو ـيةصــــــحة المجتمعال مـناصـــــرو 
من  يملجنوب األفريقي. كثير منل حقوق اينســــاناييدز والبشــــرية والســــل وحقوق اينســــان من تحالف 

وهم يعيشـون م. مجتمع الميمن وشـابات ، وفتيات مراهقات ومع فيروس نقص المناعة البشـرية نالمتعايشـي
رق  داخلفي بلدان  رية. في من فيرو ، وهي المنطقة األكثر تضـررا  وجنوب أفريقياـش س نقص المناعة البـش
إلى  ا  ية بالعيادات على مســتو. المقاطعة، حيث يعملون جنب، يرتبط المدافعون عن الصــحة المجتمعمالو 

 ينيين.الد  والقادة، مثل الشــرطة والقضــاة ومفوضــي المقاطعات راد المجتمع والقائمين بالواجباتجنب مع أف
ــال  عن  ــل، فض ــرية والس ــول إلى خدمات فيروس نقص المناعة البش انتياكات حقوق مراقبة يراقبون الوص

ــان اتـجة  ؛اينســـ اـنات الـن ائج  حولالمحلـية والوطنـية. ومن األمثـلة  للمـناصـــــرةويســـــتـخدمون البـي  ـلد.النـت
 توقيفمن عمليات  ، وعدد أقلوالســل ةالبشــري ةاعالمن  نقصفيروس عالج  انخفاض مخزون المجموعات:

في تحســين   كبير  بشــكل  المناصــرون ســاهم. 24الجنس وعدد أقل من حوادث رهاب المثلية عاملي/عامالت
 الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان الميمشين.

 Fundación Huéspedأشـــخاص  يا ، وهم در جن العابرات/العابرين المؤســـســـةتدعم هذه  .25، األرجنتين
منخفض للغاية   متوقع عمر من العنف وايصـابة بفيروس نقص المناعة البشـرية، مع متوسـط  بشـدةيعانون 
٪  32وجدت إحد. دراســاتيا أن فاالجتماعية للصــحة.  المحدداتفي  ا  جر  بحثوهي تركا الالتينية.  يفي أم

  العابرات جندريا  اء ، بينما أكثر من ثلث النسـ الثانوية الدراسـة العابرات جندريا  أنيت مرحلةفقط من النسـاء 

ــي في  القمع"يمنعنا   ــاســ ــول إلى حقنا األســ الييكلي من الوصــ

والجيود المبذولة يزالة هذه الحواجز تستبعد مجتمعاتنا  ؛الصحة

للحصـــول والدفع  ؛بشـــكل دائم. الكثير منا فقراء أو فقراء للغاية

وي ســتبعد آخرون من تغطية  .ا  الرعاية الصــحية ليس خيار  على

ألننا نعيو  ،وجســدنا هويتنا )من نحن(الرعاية الصــحية بســبب 

فييا نظام الرعاية الـصحية هويتنا الجنـسانية و/أو  يحددفي بلدان 

 وبالتالي"، مسـبقا  موجودة  حالةخصـائصـنا الجنسـية باعتبارها "

منا ذوو  من هميواجه  من تغطية الت مين الصـحي. يتم اسـتبعادنا

ات / حـاالت  در هوـي ا   عبور جـن ب عليـي حواجز ال يمكن التغـل

ــحة ــول إلى الصـ ــخاص  للوصـ ــرة  ذات... بمن فييم األشـ البشـ

ة،  هم من و / أو من الســـــمراء دينـي ة و / أو اـل ات العرقـي األقلـي

. ليم،  فقر أو الذين ال م وحالة األشـــخاص الذين يعيشـــون في 

مع  المتعايشينلجنس، المسجونين، ا عاملي/عامالتن، ريالمياج

االحتياجات  فيروس نقص المناعة البشـــرية واألشـــخاص ذو  

 " الخاصة.

- Global Action for Trans Equality (GATE)   ،

  الجندريةالتحرك العالمي من أجل المساواة 
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ت المؤـسـسة ، أنـش . بناء  على هذه المعلومات26يتجنبن الرعاية الطبية بـسبب التمييز  ٪41يحاولن االنتحار و
الـخدـمات  وـهذا يجمع بين الـخدـمات الصـــــحـية المـجانـية )مـثل  تســـــتجـيب للـعابرين/الـعابرات جـندرـيا .  عـيادة

 ،المنقولة جنـسيا ( مع دعم األقران والمـشورة االلتياباتمن  افيروس نقص المناعة البـشرية وغيرهالخاـصة ب
خاصـة بالعابرين/العابرات  م خدماتيقد   وهوونوعية حياتيم.  األـشخاصمع التركيز بـشكل عام على كرامة 

ــتخدام قانون اليوية  جندريا   ــورة القانونية )مثل اس في البلد(  الجندرية، بما في ذلك العالج اليرموني، والمش
أبحاثيا   ا  أيضـ  المؤـسـسةلتعامل مع حاالت التمييز(. تـستخدم : امكان العمل )على ـسبيل المثال اـصرة فيوالمن

 لتوجيه سياسات الصحة العامة على المستويين الوطني وايقليمي.

 لمتعايشـات مع من وألجل اول شـبكة على ايطالق هي أ  . هذه27مينا روزا، الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا 
فيروس نقص المناعة البشــرية في هذه المنطقة. ويشــمل عمليا تســييل الحوارات وتقديم أدلة على التحامل 

ــبيل المثال،  ــاؤها. على س ــيا أعض   ٪95 ، أبلغالوطنيةالحوارات  اثناءاالجتماعي اليائل والعزلة التي يعيش
ــين للعنف   ــاء عن تعرضـ ــد من النسـ ــويه تجارب مثل عن الكثير منين  وأفاد، الجسـ الزواج المبكر وتشـ

أفراد المجتمع  مينا روزا، تمك ن من قبل األقرانمن خالل توفير مســاحات آمنة ودعم  األعضــاء التناســلية.
ــمة المزدوجة التي يواجيونيا )من التحدث بحرية عن الو ــاتصــ ــين معو كمتعايشــ فيروس نقص   متعايشــ

ــر والمجتمعات  ــاءة الناتجة في األسـ ــرية( وايسـ ــحية. ي بلغ البحث الذ   مراكز والمناعة البشـ الرعاية الصـ
 المحددات االجتماعية للصحة. حولأنتجته الشبكة الدعوة القوية لصانعي السياسات ايقليميين 

ــا  ة المحددات االجتماعية للصــحة درووغيرها من المبادرات لمعالجالمبادرات قدمت هذه   .41 ميمة يمكن تطبيقيا  س
 التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحاجة إلى: خالل

ــيا    ــاس ــتجابات  كإضــافة اختيارية ، وليساعتبار العمل المتعلق بالمحددات االجتماعية أمرا  أس ، لجميع االس
والتيميو  ةحواجز هيكلية والذين يتعرـضون للوـصم واجهت التي تلك، وال ـسيما المجموعاتالـصحية لجميع 

 واالستبعاد؛

ــحة  ــحة الوطنية، بما في ذلك  معالجة المحددات االجتماعية للصــ في جميع مكونات التخطيط والتنفيذ للصــ
 وإصال  القانون وصنع السياسات؛ و والرصدوتقديم الخدمات  والموازنةالتحليالت السياقية 

ــد وال  ــارم للرصــ على البرامج التي تتناول المحددات االجتماعية لتقديم أدلة على أنيا  تقييمتطبيق إطار صــ
الفئات فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من  للمتعايشـين معتؤد  إلى آثار صـحية ملموسـة، ال سـيما 

 النساء والشباب.و ةالرئيسي يةالسكان

ـسكان هو فئة معينة من الجميع التقاطعات. إن وصـم أ  تواجد  مكان"لقد أظير لنا فيروس نقص المناعة البـشرية 
إلى إلغاء تجريم فيروس نقص المناعة نحن بحاجة لزيادة وباء فيروس نقص المناعة البشــــرية ...  وســــيلةمجرد 

التي  الوـسائلى إلغاء تجريم العمل الجنـسي. كل إل وبحاجةالمخدرات،  اـستخدامإلى إلغاء تجريم  وبحاجةالبـشرية، 
 بقاء الناس لم توصلنا إلى أ  مكان".استمرار حاولت بيا ]الحكومات[ تجريم 

ـيا  ومتـعايو مع فيروس نقص المـناـعة المجموـعة البؤرـية مع الـعابرين جـندر مشـــــترك في مـناقشـــــة مع  -
 البشرية، الواليات المتحدة األميركية

 
ــحة ... يجب فتح حوار بين "  ــديد أو والص  يواجيونمجاالت أخر.. الناس الذين يعانون من الفقر، أو الجوع الش

 حاالت عنف .... بحاجة إلى نظام صحي ي خذ في االعتبار كل هذا".

مشــترك في مناقشــة مع المجموعة البؤرية مع الشــباب المتعايشــين مع فيروس نقص المناعة البشــرية،   -
 البرازيل

 

   حول الفرد، وبقيادة المجتمع  ومتمحورة: توفير خدمات متكاملة 3 المساهمة

 ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة الدول األعضاء بما يلي: لزمي   .42

،  األفراد، والمضـــــمونة الجودة، والمتمحورة حول القو  ذات الت ثير : "تنفيذ التدخالت األكثر فعالية و25ة  الفقر 
الصـــــحـية للجميع طوال دورة  ، والـقائـمة على األدلة لتلبـية االحتـياجاتوايعاقة الجـندريةوالمراعـية لالعتـبارات 

ةحاالت ، وال سـيما أولئك الذين هم عرضـة للخطر أو في الحياة ضـمان الوصـول الشـامل إلى مجموعات ل، هشـ 
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المتكاملة على جميع مستويات الرعاية للوقاية ومحددة على المستو. الوطني من الخدمات الصحية عالية الجودة 
 والتشخيص والعالج والرعاية في الوقت المناسب".

: "توســيع تقديم الرعاية الصــحية األولية وإعطائيا األولوية باعتبارها حجر الزاوية في نظام صــحي 46الفقرة  
ل و .ومرتكز على المجتمع ومتكامل األفراد،مـستدام محوره  ــ  أـساس لتحقيق التغطية الـصحية الـشاملة، مع يـشكــــ

ــت ــتويات األخر. تعزيز نظام ايحالة الفعال بين المســ عاية، مع االعتراف ب ن الخدمات  لر لويات األولية والمســ
 المجتمعية تشكل منصة قوية للرعاية الصحية األولية ".

ووفقا  يطار منظمة الصـــحة العالمية بشـــ ن الخدمات   .43
، فــإن  28األفرادالصـــــحيــة المتكــاملــة التي محورهــا 

ــ  الرعاية التي ترك هي: "نيج للرعاية   األفرادز على ـــ
ة   يعتمـد بوعي وجيـات نظر األفراد ومقـدمي الرعـاـي

ــاركين  ــر والمجتمعات كمشــ ــتفيدين واألســ في  ومســ
ة الجـيات ا الصـــــحـي ــبالموثوق بـي   ، والمنظـمة حســـ

بــدال  من األمراض   لافراداالحتيــاجــات الشــــــاملــة 
 االجتماعية". األولوياتتحترم هي الفردية، و

الصـــحة العالمية التعريف ر إطار منظمة ــــــــ  كما يوف .44
التالي للخدمات المتكاملة: "الخدمات الصـحية التي تتم 
إدارتيا وتقديميا حتى يتلقى الناس سـلسـلة من خدمات  

ة من األمراض اـي ة  ،وإدارة األمراض ،والتشـــــخيص والعالج ،تعزيز الصــــــحة والوـق اـي ادة الـت هـيل والرـع وإـع
الحتياجاتيم  ا  واقع الرعاية داخل وخارج القطاع الصـحي، ووفقم المنسـقة عبر مختلف المسـتويات ووالتلطيفية،  

 طوال دورة الحياة. "

ل، 2019في عام  .45 ــ  كــــ اور عقده" موضـوع يالمجتمع التصـد مصـطلح " ـش ترك   تـش برنامج األمم المتحدة المـش
، 29لبرنامجل يتنســــيقالمجلس لمن االجتماع الثالث واألربعين ل 10.4اييدز. جاء ذلك اســــتجابة للقرار بالمعني 

إلى االجتـماع الـتاســـــع والثالثين  والمرفوع 2016تقرير وـفد المنظـمات غير الحكومـية لـعام  اتواـلذ  ـتابع قرار 
 .30لبرنامجل يتنسيقالمجلس لل

على النحو التالي: "ايجراءات واالســتراتيجيات التي تســعى  للتصــد  المجتمعيأســفرت المشــاورة عن تعريف  .46
، والتي يتم إبالغيا وتنفيذها بشــكل خاص من قبل المجتمعات للمجموعاتإلى تحســين الصــحة وحقوق اينســان 

 قودهت  الذ التصــد تعريف " ا  عنأيضــ  أســفر األمر نفســيا والمنظمات والمجموعات والشــبكات التي تمثليم ". 
 ".الرئيسية يةانالسكفئات ال

 كون أيضـا  يشـكل خاص عندما ب فعاال   الرئيسـية يةالسـكان فئاتال قودهت  ذوالالمجتمع    يقودهذال  التصـد كون ي .47
ــد    وفيما بينيا. وصــف البنك الدولي المبادرات المجتمعية ب نيا "حجر   المجموعاتداخل من تمعي، أ  مجتص
)مثل  محددة  مواقعأنيا تتيح توفير الخدمات في و. 31لفيروس نقص المناعة البشــــرية الفعال  للتصــــد الزاوية" 

مواقع في المنـازل والمـدارس والمواقع المجتمعيـة ومراكز االســـــتقبـال وأمـاكن العمـل والمراكز الـدينيـة( أو 
 أفراد يم، بما فية وم لوفة ومتاحة ألفراد المجتمعفتراضية )مثل مواقع الويب أو تطبيقات المواعدة( تكون مريحا

 قد "يصعب الوصول إلييم".

ــ  للتغطية الصـحية الشـاملة، وهي اسـتراتيجية ال ترك ا  حيويا  أمر تعتبر خصـائص الخدمة هذه  .48 ز فقط على كمية ــــ
ــ ا حزم   الحفاظ علىعلى جودة األنظمة وعمقيا. فيي تســـاعد على ضـــمان   ا  لتغطية واتســـاع نطاقيا، ولكن أيـض

ــتو.الخدمة على  ــبة ومقبولة ومتاحة للجميع. وهذا يتطلب العمل بطرق تدعم احتهي و الالزم، المس ياجات  مناس
ــحية المحددة. ــبيل المثال،  الناس بالكامل، من حيث الرفاهية العامة واالحتياجات الصـ ــمل األخيرة، على سـ وتشـ

للـعابرين/الـعابرات   على النوع الجـندر ـت كـيد ال؛ ـخدـمات ـبالحقنالمـخدرات  المـخاطر ـلد. مســـــتـخدميالـحد من 
الرجال الذين يمارسون  والجنس، والمثليين   عامالت/لعامليق الجنسية واينجابية  ؛ خدمات الصحة والحقوجندريا  

ال،  ا  الجنس مع الرـج درـي ابرات جـن ابرين/الـع ائم على و؛ والـع ة العنف الـق الـج ات مـع دـم در نوع الـخ ات  الجـن للفتـي
فيروس نقص المناعة  للمتعايشـين معفيروس نقص المناعة البشـرية بعالج المراهقات والشـابات؛ ودعم االلتزام 

 .البشرية

الت كد من تقديم  اعلييفواحد يناســـب الجميع".  مســـتو." ذات ال يمكن أن تكون حزم التغطية الصـــحية الشـــاملة .49
 .إلييا ومحترمة وفعالة لجميع المحتاجين "صديقة"الدعم الشامل والمرن بطرق 

إعـادة اختراع العجلـة لتلبيـة في  حـاجـة للـدول ال"
امج   المخـدرات داخـل مســـــتخـدمياحتيـاجـات  برـن

ما هو موجود  فتطوير  التغطية الصـــحية الشـــاملة. 
على   ،ـبالفـعل واالســـــتثـمار في الـخدـمات المجتمعـية
ات  ديرهـا المنظـم ك التي ـت ال تـل ل المـث ادةســـــبـي  بقـي

المـخدرات، ليس مجرد خـيار فـعال من  مســـــتـخدمي
ة ث التكلـف ل  ،حـي ه يـب ه المجتمعـات اـن ا تعرـف عزز ـم

ــاجح ــالح صـــــحتيم  حول مــا هو ن ويعمــل لصــــ
 ." ومجتمعاتيم

 المخدرات الشبكة العالمية لمستخدمي -
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 المتعايشـــون معالمنظمات والشـــبكات التي يقودها أثبتت في ســـياق التصـــد  لفيروس نقص المناعة البشـــرية،  .50
رية وغي يةفيروس نقص المناعة البـش كانية الرئيـس بابو رهم من الفئات الـس اء والـش  اقدرتي ،وتكرارا   مرارا   ،النـس

ــممة  ــت إلزامية. كما  وهيلمن هم في أمس الحاجة إلييا،   32ومتباينةعلى تطوير خدمات عالية الجودة مصـ ليسـ
، فإن هذه "صـــــيـغة رابـحة" 2019 لـعام األمم المتـحدة المشـــــترك المعني بااليدز ذكر التـحديث الـعالمي لبرنامج 

   .33"تغير وباء فيروس نقص المناعة البشرية"

عالوة على ذلك، أظيرت هذه الجماعات قدرتيا على   .51
فيروس   خارج نطاقتوســيع نطاق اختصــاصــيا إلى 

من خالل   ،اعة البشــرية، على ســبيل المثالنقص المن
دمج الخدمات المتعلقة بالصــــحة والحقوق الجنســــية  
واينجابية، والصــحة العقلية وصــحة العين، والعنف 

والشـــــيخوـخة، وصــــــحة   در نوع الجنـ الالـقائم على 
ــكر .  ــرطان والســ ــنان، والســ   :مثال محددوكاألســ

الوـقاـية من االنتـقال الرأســـــي لفيروس نقص المـناـعة 
ــاء الحواـمل   ـناصـــــرتلبشـــــرـية. ا المنظـمات النســـ

ــات مع ــرية إلى   المتعايشـ فيروس نقص المناعة البشـ
ــادات الفيروســـــات   تلقي المشـــــورة والعالج بمضـــ
ة من خـدمـات  ة، فضـــــال  عن مجموعـة كـامـل القيقرـي
الصــــــحة والحقوق الجنســــــية واينـجابـية والـخدـمات 

 الصحية األخر. ألنفسيم وأطفاليم.

والنسـاء والشـباب  ةالرئيسـي يةالسـكانالفئات فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من مع  المتعايشـون  يضـفي .52
كفاءات ثقافية فريدة لعمليم. على ســبيل المثال، يســتخدمون اللغة والرســائل وطرق التواصــل الم لوفة والمالئمة 

. كما أنيم يفيمون كيف أفراد مجتمع الميملمجتمعاتيم، من قبل الســكان األصــليين أو الشــباب أو المياجرين أو 
 السلوكيات الساعية للصحة( على حياة الناس. فيما يخصيل المثال تؤثر المعايير الثقافية )على سب

على األقران ويزيد من نقل  يعتمديقوم عمل هذه المنظمات والشـبكات على الحقوق والسـرية وعدم الحكم. وهو   .53

ــتفادة األشـــخاص من الدعم المقدم من الموظفين والمتطوعين الذين  ــية إلى أقصـــى حد، مع اسـ التجارب المعيشـ
 يمكنيم التواصل معيم.

حتياجات الكاملة والشــاملة ألفراد المجتمع الميمشــين. على ســبيل التلبي اأنشــطة تدير هذه المنظمات والشــبكات  .54
ال ال، ال يـع ة اـلذ  طوره المـث اـي ة والوـق ة والكراـم ابـي ة والعالج  +GNPج نيج الصــــــحة اييـج اـي اـجات الرـع احتـي
تلك المتعلقة بالوقاية ومجاالت أوـسع من الحقوق   ا  ، بل أيضـ فيروس نقص المناعة البـشرية فحـسب للمتعايـشين مع

 والصحة العقلية والرفاهية.

" لتلبية مجموعة واســعة من احتياجات  المحطة الواحدةمرافق "في بعض الســياقات، يتم تقديم خدمات شــاملة في  .55
من خالل   الخدمات، يتم توفير لحد من الضـغط والتكلفة وايزعاج(. وفي سـياقات أخر.لفي مكان واحد ) األفراد
ة  ة أنظـم اـل ةمطو  إـح اـي ال .رة بعـن ل المـث ة  ،على ســـــبـي اـل دمي ـخدـمات ايـح دريبـ آخرين لمـق ات  ا  تلقوا ـت من المنظـم

، خدمات تكون على ســبيل المثالكيفية تقديم  حول ،ومن أجليم ةالرئيســي يةالســكان  فئاتالقودها توالشــبكات التي 
 الجنس" أو "صديقة للشباب". عامالت/"صديقة لعاملي

ــ  تكمحيث  -شراكة بقدرتيا على العمل بطريقة متكاملة و المجموعاتقودها  تأثبتت المنظمات والشبكات التي  .56 ل ــ
 وأسرهم. المجموعاتإلى الدعم الشامل ألفراد  وإضافتياتتحد مع خدمات القطاعات األخر.، وخدماتيا 

ــ  وتســتند هذه المســاهمات إلى أنظمة مجتمعية قوية، تعتبر حيوية لنظم صــحية مرنة ومســتدامة. وتمك .57 ن هذه ـــــ
والنسـاء والشـباب  ةالرئيسـي يةالسـكان اتفئالفيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من  المتعايشـين معاألنظمة 

 التعاقد االجتماعي لمجموعة واسعة من الخدمات الصحية واالجتماعية.عملية من 

 كبيرةم هذه المجتمعات خبرة وباالعتماد على عمليم في مجال فيروس نقص المناعة البشــرية بشــكل خاص، تقد   .58
في مجموعة من الموارد العالمية المتاحة  موجودة  وهي. األخر. ـصحيةالمجاالت والالمناطق   معيمكن تقاـسميا 

ادة  ال" دول يـع ة لـل اـج ل فيـح ات   العـم اـج ة احتـي تلبـي
ة   مســـــتخـدمي ة الصـــــحـي المخـدرات داخـل التغطـي
بناء على ما هو موجود بالفعل واالـستثمار  فالـشاملة. 

ــال ــل المث ــة، على ســـــبي ــات المجتمعي   ،في الخــدم
ـ المنظمــات التي    مســـــتخــدمويقودهــا وديرهــا ـي

المخـدرات، ليســـــت مجرد خيـار فعـال من حيـث  
دالتكلفة، ولكنيا    ما تعرفه المجتمعات بالفعل  توطـــــ 

 مجتمعاتيم ".لصحتيم ول بالنسبةيعمل  حول ما

 الشبكة العالمية لمستخدمي المخدرات -
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الســـكانية الرئيســـية  الفئات شـــبكاتويرها بشـــكل تعاوني بين . وتشـــمل األمثلة "أدوات التنفيذ" التي تم تطللعلن
 .34دم إرشادات تفصيلية حول تصميم البرامج الشاملةووكاالت األمم المتحدة، والتي تق

ــات الجيدة في توفير الخدمات  مالحظةيمكن  .59 ــ  التي تركوالمتكاملة  أمثلة على الممارسـ والتي  األفراد،ز على ــــــ
 :كل من في عمل المجموعاتيقودها 

  كمركز  1989. بدأ هذا المـشروع في عام 35ركيةيلصـحة المجتمع، الواليات المتحدة األم APICHAمركز  
وجزر   ،ركيةيواآلـسيوية األم ،ز على المجتمعات اآلـسيويةــــــ  ركية من فيروس نقص المناعة البـشرية للوقاي

ز على ــ  ركتالخدمات  ةرعاية صحية متعدد كي يقد م المركز  ر في مدينة نيويورك. وقد تطو   ،المحيط اليادئ
ــعف. تعمل و، وكالهما يعاني من التيميو  الميمومجتمع  المياجرين  مجموعات اآلن على  APICHAالضــ

زيادة الوصـول إلى الرعاية األولية الشـاملة وخدمات الصـحة الوقائية وخدمات الصـحة العقلية، مع االلتزام 
ــ  بالتمي  باالعتماد على الدروس المستمدة من عمليا في .األشخاصز والكفاءة الثقافية التي تعزز جودة حياة ــ

ــ  تركوهي على مستو. المجتمع، وشاملة  APICHAمجال فيروس نقص المناعة البشرية، فإن خدمات  ز ـــ
ــمل عيادة الفردعلى  ــيدلعابرات جندريا  الللعابرين/. وهي تش ، وإدارة ضوفريق للوقاية قبل التعر    ،ةي، وص

 لصحة العقلية.لدعم فريق ، ومن مجتمع الميمالشباب  ومركز استقبالاألمراض المزمنة، 

  ا  المنقولة جنســـــي وااللتياباتالخيارات الصـــــحية للشـــــباب حول فيروس نقص المناعة البشـــــرية/اييدز  
HOYMASا ادةنيروبي الييـئةـهذه مقر . 36، كينـي الجنس   ـتدعم ـعامليهي و ،جنس من اـلذكور ـعاملي  ، بقـي

تويات عالية  ون الجنس مع الرجال والمجموعات التي تواجه التجريم ومـس من الذكور والرجال الذين يمارـس
فمن  ــ  ــي عاملي. يعاني واحد من كل أربعة من التعس ــد  أو الجنس بينما  ؛الجنس في كينيا من العنف الجس
ــ  فاالعتقاالت والترهيب والعنف الذ  ترتكبه الشــرطة. تو يممن ٪44 يواجه خدمات شــاملة   المجموعةر ـــــ

ــرية، بما في ذلك  ــل مع األقرانولفيروس نقص المناعة البشــ الرعاية المنزلية والعيادة ، من خالل التواصــ
)والتي تعمـل بمثـابـة "محطـة واحـدة" لجميع الخـدمـات الصـــــحيـة واالجتمـاعيـة  المجموعـةقودهـا تالتي 

ــع من احتياجات المجتمع. تزيدوالقانونية(. كما أنيا  ــبيل المثال خدماتيا لتلبية مجموعة أوسـ وفر ت، على سـ
صــغيرة والوصــول إلى خطط  مشــاريعلكســب الرزق، مع فرص لبناء الميارات المينية، وإنشــاء  ا  برنامج
مع صــناع القرار الوطنيين وعمل التوعية مع   بالمناصــرة HOYMAS هيئة   ار واالئتمان. كما تقوماالدخ

 لعمليا وأعضائيا. ا  زيز بيئة أكثر دعمالدينيين لتع والقادةالشرطة والصحفيين ومقدمي الرعاية الصحية 

 RedTraSex  ،عامالت/هذه الشــــبكة ايقليمية لعاملي واجيت. 37ركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبييأم  
وصــمة والتمييز في بيئات الرعاية الصــحية من خالل وضــع دليل الممارســات  التقارير متعددة عن الجنس 

وعلماء النفس.  ئيينالنـساطباء األالممرضـات والممرضـين/الجيدة للعاملين في مجال الرعاية الصـحية، مثل 
 الفردلتوفير الدعم الشــامل والمرتكز على  التي تقودها المجموعة المجتمعية يشــارك الدليل تجارب الشــبكة

ــرية. عاملي/عامالتل ــين كجزء من برامج فيروس نقص المناعة البشـ ــايا مثل  الجنس الميمشـ ويغطي قضـ
، والصـحة العقلية، وحقوق الصـحة الجنـسية الجندر نوع الوالتمييز، واليجرة، والعنف القائم على   ةالوصـم

، اســـتخدمت  2018-2012. في المنقولة جنســـيا   وااللتياباتيروس نقص المناعة البشـــرية واينجابية، وف
RedTraSex  دلـيل اقـيات مع ا  صـــــحيـ  ا  مركز  120لتوعـية أكثر من  اـل دلـيل  58، ووقـعت اتـف منـيا لتنفـيذ اـل
 بشكل روتيني.

ك  .60 ديم خـدمـات قـائمـة على الحقوق ومتمحورة حول  الجيودوقـد أســـــفرت تـل ة لتـق ادرات الممـاثـل   األفراد،والمـب
 التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك: في مجالعن دروس ميمة يمكن تطبيقيا  المجموعة،قيادة بو ،ومتكاملة

فيروس نقص المناعة  للمتعايـشين معللرعاية الصـحية  تطوير مناهج قائمة على الحقوق الفردية والشـاملة 
البشـرية والفئات السـكانية الرئيسـية األخر. والنسـاء والشـباب. يجب أن تتضـمن المناهج المحددات العامة 

، مع عدم تجاهل احتياجاتيم الخاصــة باألمراض، على ســبيل المثال فيما يتعلق بالوقاية األشــخاصلرفاهية 
 الج؛من فيروس نقص المناعة البشرية والرعاية والدعم والع

ــين معإعطاء األولوية   ــرية وغيرهم من  للمتعايشـ ــيفئات فيروس نقص المناعة البشـ ــكان الرئيسـ ،  ةالسـ
بالقيمة المضـافة الفريدة للخدمات التي يمكن لاشـخاص  ، اعترافا  والتدخالت التي يقودها النسـاء والشـباب

 الخبراء في مجتمعاتيم تصميميا وتنفيذها وإدارتيا ؛ و

تكمال  الييئاتمن أجل تعزيز عمل  للصـحة يةالمجتمع النظمودعم ف على التعر    بكات المجتمعية، واـس والـش
 الخدمات والخبرة والبنية التحتية ألصحاب المصلحة، مثل الحكومة والقطاع الخاص.
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، فيي أفضـــــل من تـلك التي يتم نفســـــينأ الـعامالتالجنس من قـبل  ـعامالت رأيـنا أـنه عـندـما يتم قـيادة برامج"لـقد 
 ي ونفيم احتياجاتنا الخاصة. "واقعنا المعيش  نعكسميا من قبل اآلخرين. هذا ألننا تسل  

- Grace Kamauالتحالف األفريقي لعامالت الجنس، كينيا ، 
 

فيروس  قضــية نوليبين العديد من القضــايا، بما في ذلك التمييز العنصــر  والفقر ... لذا، لكي  ترابطا   نجد"إننا 
]األخر.[... ال يمكننا الذهاب  نااحتياجات، يجب أن يكون البرنامج قادرا  على تلبية  الصـدارة نقص المناعة البـشرية

 وسنوصلكم، اختباراتنجر  لدينا معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية، ونحن  ونقول ليم:إلى الناس فقط 
ــن ــة بي. أفكر في كيفية دفع اييجار    12345ليس في قائمة األولويات األمر   ا  بالخدمات. ]الرد هو[ ‘حســ الخاصــ

 "‘ .كيف يمكنني دفع فواتير و ؛في الوطن مجتمعيني دعم كيف يمكنو .الخاص بي

مشـــــارك في مـناقشـــــة المجموعة البؤرية مع منظـمات يقودها المـياجرون وتـخدم المـياجرين، الواليات  -
 المتحدة األميركية

 

   : تطوير نماذو مستدامة وفعالة من حيث التكلفة4المساهمة  

 ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة الدول األعضاء بما يلي: ي لزم .61

األكثر  يةنيجموهي ال ،بالنظام الصــحي أوال   األشــخاص تصــل: "ندرك أن الرعاية الصــحية األولية 13الفقرة  
ــموال   ــحة البدنية والعقلية  ش ــخاصوفعالية وكفاءة لتعزيز الص وأن الرعاية  ؛عن الرفاه االجتماعي  ال  ، فـضـ لاش

حجر الزاوية لنظام صــحي مســتدام للتغطية الصــحية الشــاملة وأهداف التنمية المســتدامة تشــك ل الصــحية األولية 
 المتعلقة بالصحة".

: "اتباع سـياسـات فعالة للتمويل الصـحي، من خالل التعاون الوثيق بين السـلطات المعنية، بما في ذلك 39الفقرة  
ـستجابة لالحتياجات غير الملباة وإزالة الحواجز المالية التي تحول دون الحصـول الـسلطات المالية والصـحية، لال

ــخيص  ــية واللقاحات والتشـ ــاسـ ــورة التكلفة واألسـ ــية اآلمنة والفعالة والميسـ ــاسـ ــحية األسـ على الخدمات الصـ
لمخاطر  وضــمان حماية ا ؛ماليةمما يؤد  إلى صــعوبات   الداخلية،النفقات من والتكنولوجيات الصــحية، وتقليل 

ــة للفقراء وأولئك الذين ــ   المالية للجميع طوال فترة الحياة، وخاص ــاع هش ، من ةهم في حالة ضــعف أو في أوض
 خالل تخصيص الموارد واستخداميا بشكل أفضل، مع التمويل الكافي للرعاية الصحية األولية ".

الـية التكلـفة واالســــــتداـمة ـعاملين محوريين في نوع التغيرات  .62 على مســـــتو. النظم في الرـعاـية  المؤثرةتـعد فـع
الـصحية الالزمة لتحقيق التغطية الـصحية الـشاملة. إنيا أـساـسية للتحول عن الوـضع الحالي الذ  يكون فيه حوالي 

ــحة ٪ 45 ــخص  100يدفع ما يقرب من   ، وهو واقع"المال الخاصمن "من اينفاق العالمي على الصـ مليون شـ
 .38إلى الفقر المدقع كل عام

لى مســـتو. الرعاية الصـــحية ال ســـيما ع، أتاحت ثالثة عقود من تنفيذ برامج فيروس نقص المناعة البشـــرية .63
ــين مع، األولية ــر   للمتعايشــ ــكانالية وغيرهم من فيروس نقص المناعة البشــ ــية يةفئات الســ والمنظمات  الرئيســ
ة معرفة، بكات التي يقودها النـساء والـشبابوالشـ  . لقد تعلموا، ليا الموارد  وتوفير تكلفة التدخالت تقدير بـش ن  جم 

يروـسات القيقرية: للف المـضاد العالج، أن تكاليف الحـصول على الرعاية الـصحية تتجاوز تكلفة  على ـسبيل المثال
 ، ونفقات النقل والدعم النفسي واالجتماعي. CD4)اختبار بما في ذلك )بالتشخيص  ا  فيي تتعلق أيض

وفي الوقت نفـسه، تعمل المجموعات نفـسيا في كثير من األحيان في ظروف تفتقر إلى الموارد، وتكافح من أجل   .64
 اـية الحكومـية. وـهذا يؤثر على عمليـ ـت مين التموـيل من خالل القنوات التقلـيدـية، مـثل ميزانـيات الرـعاـية الصـــــح

ــ  ما سل ا  ، وهي حقيقة غالباويعرقل استدامة تدخالتي ـــ للمجلس التنسيقي للبرنامج ط وفد المنظمات غير الحكومية  ـ
 الضوء علييا واستنكرها.

لفيروس نقص المناعة البـشرية أن تـساعد في تقصـير   التصـد يمكن لخبرات المنظمات والـشبكات المجتمعية في  .65
ة، على ســبيل المثال من خالل االســتفادة من درايتيم حول البرامج القائمة منحنى التعلم للتغطية الصــحية الشــامل

ا  على الحقوق  درـي ابرات جـن ابرين/الـع ل كوادر المتطوعين  ا  . يمكنيم أيـضــــ وبرامج الـع ة )مـث ة التحتـي توفير البنـي
أنظمة الرعاية الصـحية )مثل معرفة أنظمة ايحالة  لتوجيهوآليات التواصـل( ومـسارات  يةمجموعات المجتمعالو

 الفعالة(. كالهما فرص كبيرة لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة وتسريعيا.
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قيمة المال والمرونة ذات أهمية متزايدة. وس نقص المناعة البشــرية، أصــبحت مع تناقص الموارد العالمية لفير  .66
الصندوق كعن التمويل الخارجي )  ا  بعيد  تنتقلالمتوسطة الدخل التي  بشكل خاص على البلدانالواقع  وينطبق هذا  
ــل والمالريا(العالمي لمكاف ــية. في  ؛حة اييدز والس ــياس حيث تتزايد التفاوتات وتتدهور الحقوق االجتماعية والس

اصـة مثل هذه السـياقات، هناك قلق خاص بشـ ن جدو. وفعالية التمويل الحكومي لمنظمات المجتمع المدني، وخ
والنســاء  ةالرئيســي يةانالســكفئات الفيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من  المتعايشــون معتلك التي يقودها  

 والشباب.

، المـقدم إلى االجتـماع الـتاســـــع والثالثين 2016كـما هو موضـــــح في تقرير وـفد المنظـمات غير الحكومـية لـعام  .67
ــيقالمجلس لل ــاء علىلبرنامج، لن يتم ل  يتنس ــتدام  2030اييدز بحلول عام  القض ــد بدون تمويل مس   ذال  للتص
 .39فيروس نقص المناعة البشريةضد  المجتمع قودهي

فئات الفيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من  المتعايشـون مع من قبل ولصـالحتؤد  المنظمات والشـبكات  .68
ــ  حاـسمة في توفير الخدمات اليومية والمجتمعية والتي ترك ، أدوارا  والنـساء والـشباب ةالرئيـسي يةالـسكان ز على ــــ
والتمييز.  ةفي مجاالت مثل التوعية الصـحية والوقاية من فيروس نقص المناعة البـشرية والحد من الوصـم الفرد
نيا واألزمات. كما أب تكلفة الرعاية الصحية الطارئة ــــ  مزايا مالية، بما في ذلك تجن ا  ر هذه الخدمات أيضــــ  توف

البـ  ة. ـغ ث التكلـف ة من حـي اـل ار المنزلي ا  فـع اذج االختـب ا تكون نـم ل مركز المجموـعة وتوزيع العالج  40ـم  41من قـب
      سسة. لفة من الخيارات القائمة على المأكثر فعالية من حيث التك 42ودعم األقران

عمل هذه المنظمات والشـبكات وتقييميا بشـكل أفضـل، بما في ذلك من  يدراكالتغطية الصـحية الشـاملة فرصـة  .69
ظمات والشـبكات )إلى جانب  . كما أنيا فرصـة لمثل هذه المن43خالل االندماج المنتظم في النظم الصـحية الوطنية

ــاركين في أصــحاب مصــلحة آخرين  ــين فعالية تكلفة ايجراءات المتعلقة العالمي  التصــد مش ( لمواصــلة تحس
 .44المنظومة مستو.على  المنيجياتوس نقص المناعة البشرية من خالل بفير 

ــتدامة  مالحظةيمكن  .70 ــات الجيدة في تطوير نماذج جيدة النوعية وفعالة من حيث التكلفة ومسـ أمثلة على الممارسـ
 :كل من في عمل

 Rise Clubsيتي للعدالة االجتماعية. 45، جنوب أفريقيا ول ـس يق هذه األندية من قبل معيد ـس وهي . يتم تنـس
ضيمالفتيات المراهقات والشابات، في بلد  وبإدارة من أجل معايير ال سيما ال -فيه المحددات االجتماعية  تعر 
ام لخطر ايصــابة بفيروس نقص المناعة البشــرية بشــكل كبير وغير متناســب. في ع -ضــارة ال الجندرية 
، كان هناك أكثر من ضــعف عدد ايصــابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشــرية بين الشــابات 2018

ــ  69000( مقارنة بالـشباب )ا  عام 24و  15 لذين تتراو  أعمارهم بين)ا ــ  يرك . 46(25000مقارنة بــــ ز ــــ
على توفير مســاحة آمنة منخفضــة التكلفة للفتيات المراهقات والشــابات لمشــاركة النيج   Rise ناد نموذج 

احترام    تقويةمن التسـجيل في المدارس إلى  -ووضـع االسـتراتيجيات حول القضـايا التي تؤثر على حياتين 
طوال  الوقاية من فيروس نقص المناعة البشـريةيسـل ط الضـوء على الذات ومنع الحمل غير المرغوب فيه. 

مـقاطـعات، مع وصـــــول أكثر من  6في  Rise ناد  نموذج   توســـــيع نـطاقهذا العـمل. في أول عامين، تم 
 مراهقة وشابة. 18000ناد  إلى  1100

هذه  مث لت. 47أفريقياجنوب صــحراء فيروس نقص المناعة البشــرية، بلدان  المتعايشــين معمجموعات من  
ــيا  المنظمات مركز  ــاس ــات  ا  أس ــين مع القيقريةفي تصــميم النماذج لتقديم العالج المضــاد للفيروس  للمتعايش

الخدمة.  تقلل من التكاليف لكل من مقدمي الخدمات ومســـتخدمي  بوســـائلفيروس نقص المناعة البشـــرية 
)تجتمع في المرافق الصـــحية المحلية وتوفر دعم األقران(؛   بالعالج مجتمعيةتضـــمنت النماذج أندية التزام 

ــادللعالج نقاط التوزيع المجتمعية  ــات المض ــيل إلى الدواء عن طريق  للفيروس ــوال  أس القيقرية )توفر وص
؛ ومجموعات العالج المجتمعي )حيث يتناوب األعـضاء على (األـشخاصمن المكان الذ  يعيو فيه   تقريبيا

ــاء  بالعالج جمع األدوية، وتقديم دعم االلتزام تم اختبار النماذج وتنفيذها  (.نالمعنييومراقبة النتائج لاعضــ
ــوتو ومالو  وموزمبيق وجنوب  فريقيا افي ثمانية بلدان: جميورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا وليس

وقد أد. تقديم الخدمات المتمايزة إلى  .هي فعالة من حيث التكلفة ويمكن أن تكون مســـــتدامةووزيمبابو . 
 .48فيروس نقص المناعة البشريةلرعاية نظام الألشخاص في اااللتزام بالعالج واالحتفاظ ب زيادة مستويات

 Pink Lotusــارة المجتمعية  ا  نس نموذججالت طورت هذه المنظمة التي يقودها عام .49، فيتنام ــتشــ لالســ
. وهي تعمل في Ho Chi Minh مدينة هو تشــي منه فيفيروس نقص المناعة البشــرية في قضــية دعم الو

،  50مع فيروس نقص المناعة البشريةالمتعايشات من عامالت الجنس  ٪3.6حوالي   هناكسياق وطني حيث 
 وحيث تعتمد منظمات الخدمات بشكل كبير على تمويل الجيات المانحة الخارجية.
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ــل ال إـحاـلة إلى الـخدـمات الطبـية.  93 وعمـلت علىجنس  ـعامـلة 514نموذج في مرحلـته األولـية إلى وصـــ
وتكون فعالة من  الى األشخاص، يمكن أن تحقق الوصول الرئيسية يةالسكان الفئاتبقيادة  مبادرة الوبينت أن 

حيث التكلفة. وفي وقت الحق، عندما ســعت الحكومة إلى وضــع برنامج للوقاية من فيروس نقص المناعة 
ـشراكة  المقاطعة، على أـساس  15في لتوـسيع النطاق   Pink Lotus البـشرية بتغطية أعلى، اختارت نموذج

ل حكوـمة المـقاطـعة، مع إمـكاـنات قوـية بين المنظـمة والحكوـمة والمجتمع الـمدني. يتم تموـيل العـمل من خال
 .لالستدامة المحلية

وفعالة من حيث التكلفة عن دروس هامة  مـستدامةوقد أـسفرت هذه المبادرات والمبادرات المماثلة لتطوير نماذج  .71
 التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحاجة إلى: فييمكن تطبيقيا 

ــ  تمك  ضــمان يليات تمويل فعالة وكف ة وضــرورية   المتعايشــون معن المنظمات والشــبكات التي يقودها  ـــــ
التقدم والنســـاء والشـــباب من أجل  ةالرئيســـي يةالســـكان فئاتال فيروس نقص المناعة البشـــرية وغيرهم من

الوصــول إلييا إال  يمكنلحصــول على الموارد والحصــول علييا. ي فضــل ذلك على قنوات التمويل التي ال ل
بة لتمكين  ياـسات واألنظمة المناـس بكات أو وكاالت دولية أكبر. يجب أن تـشمل التغييرات الـس لمنظمات أو ـش

 ني؛التعاقد االجتماعي، مع تحويل التمويل من الحكومة إلى منظمات المجتمع المد

، بدال  من البدء من نقطة الصـفر. المجموعاتالبنية التحتية والموارد الموجودة بقيادة   وتكييفاالعتماد على  
ــبيل المثال، إذا تم  ــكل كاف  تمويل العلى سـ ــة ب  الموجودةلنماذج ل بشـ خدمات فيروس نقص المناعة الخاصـ

ي يةالـسكانفئات  الفيروس نقص المناعة البـشرية و للمتعايـشين معالبـشرية  بابوا ةالرئيـس مكن ي، فلنـساء والـش
لتقديم حزم التغطية الصــحية الشــاملة، وبالتالي تقديم بديل أكثر فعالية من حيث التكلفة الخدمات توســيع إذا  

 للخدمات الموازية؛ و

فيروس نقص المناعة  المتعايشـــــين معولصـــــالح  للبرامج من قبل  وتوفير الموارد تحديد التكاليف الكاملة 
 ا  ن افتراض أن العمل سوف يتم مجان، بدال  موالشبابوالنساء   ةالرئيسي  يةالسكانفئات الالبشرية وغيرهم من 

 ةذات الصــلة، مثل تطوير ميزاني   أو بتكلفة منخفضــة. ضــمان إدراج الميزانية الكافية في العمليات الوطنية
   الصندوق العالمي.لصحة أو طلبات تمويل لة الحكوم

تحتاج النظم الصــحية إلى إعادة صــياغة دورها وعالقتيا بالمجتمعات. ليســت هناك حاجة إلى التغطية الصــحية "
التصـد  لفيروس نقص المناعة البشـرية البنية التحتية كذلك واقع  الشـاملة لتكرار األنظمة. لقد منحتنا المجتمعات و

 ."التي نحتاجيا

- Mara Quesada ،مبادرات التحرك من أجل الصحة، الفليبين 
 

رية هدية"إن  وتقديم الرعاية الصـحية  األـشخاصربط القضـايا الصـحية بحياة  هي في" فيروس نقص المناعة البـش
األموال  توفير . واآلن يجب احترام وتمويل عمل المجموعات التي يقودها المجتمع. يجب حـسب الثقافاتالمـستنيرة  

ويمكن الخدمات التي تعمل ضـمن السـياقات المحلية  -بيا في أيد  المجتمعات لتطوير خدماتيا الصـحية الخاصـة 
 . "استمراريتيا

- Renee Masching  ،Canadian Aboriginal AIDS Network كان األ بكة الـس صـليين الكندية )ـش
 لمكافحة االيدز(، كندا

 ن معظم الـمانحين بـ أـحد التـيدـيدات الرئيســــــية يكمن "ال تعترف اـلدوـلة بمعرـفة المجتمع وخبرـته. ـهذا تـحد كبير. 
وأن الحكومات ليسـت على اسـتعداد لتمويل أو العمل مع المجتمع السـكاني  ،يغادرون منطقة آسـيا والمحيط اليادئ

المجتمع حقوق اينـسان، ولكن يجب على المجتمع الوقوف على مبادئنا وليس  يذكر الرئيـسي ... إنيم قلقون من أن 
 فقط اتخاذ أ  شروط تضعيا الحكومات علينا ".

الجنس؛ آسيا ، بما فييم عاملي/عامالت الشابةرئيسية مشارك في المجموعة البؤرية مع الفئات السكانية ال -
 والمحيط اليادئ

 

    : تأمين العالو بسعر معقول ويمكن الحصول عليه5المساهمة  

 ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة الدول األعضاء بما يلي: ي لزم .72
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الصـحية والقدرة على تحمل تكلفتيا وكفاءتيا عن طريق زيادة ـشفافية أـسعار   األدوات: "تحـسين توافر 50ة  الفقر 
ــخيص  ــاعدة والعالجات القائمة على الخال واألدواتاألدوية واللقاحات واألجيزة الطبية والتشـ يا والجينات المسـ

تحـسين اللوائح وبناء مـشاركة بناءة وـشراكة أقو.  عن طريقالقيمة، امتياز  حـسبوغيرها من التقنيات الصـحية  
ــناعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ... لمعالجة القلق  ــلحة المعنيين، بما في ذلك الصـ ــحاب المصـ مع أصـ

 الصحية ". األدواتالعالمي من ارتفاع أسعار بعض 

ة  ســ ي، بما في ذلك األدوية الجنمعقولة  تكلفةجيدة وأمنة وفعالة وبأدوية "تعزيز الوصــول المتزايد إلى  :51الفقرة  
الصــحية، مع إعادة ت كيد اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشــ ن الجوانب  اتواللقاحات والتشــخيص والتكنولوجي

إعالن مـجددا  وإذ يؤكد  .لة( بصـــــيغتـيا المـعد  TRIPS المتعلـقة بالتـجارة من حقوق الملكـية الفكرية )اتـفاق تريبس
  شـر رة بشـ ن اتفاق تريبس والصـحة العامة، الذ  يعترف بضـرو 2001لمنظمة الصـحة العالمية لعام الدوحة 

ــيما  ــحة العامة، وال سـ ــاء في حماية الصـ تعزيز حقوق الملكية الفكرية وتنفيذها بطريقة تدعم حق الدول األعضـ
 ".الحصول على األدوية للجميع

املة، التي تيدف إلى ضـمان إتاحة الخدمات الصـحية لجميع  نظامالعدالة الصـحية في  تكمن .73 التغطية الصـحية الـش
الوضــــع إن . 51( وحماية الناس من المخاطر الماليةالثمن دفع)وليس فقط أولئك الذين يمكنيم   من يحتاجون إلييا

بما في ذلك ، يجب أن تكون حزم وخدمات التغطية الـصحية الـشاملة )لذلكاالقتـصاد  هو محدد رئيـسي للـصحة. 
 الصحيح وب سعار معقولة. على المقياساألدوية والسلع( 

ولكي تكون األدوية ســيلة المنال، يجب أن تكون ميســورة التكلفة لافراد والمنظمات والبلدان. يحتاج الناس إلى  .74
  بخـسارةواـستخداميا دون المخاطرة  ،التي يحتاجونيا والمواد الطبيةعلى الحصـول على األدوية   الـشعور بالقدرة

معقولة لدعم برامجيا. تحتاج وزارتا الصـــحة حتاج المنظمات إلى مصـــادر موثوقة ألدوية ذات أســـعار . تةمالي
وضـــع ميزانية لشـــراء األدوية وتوريدها لتلبية حزم التغطية الصـــحية الشـــاملة على نطاق على  للقدرةوالمالية 
 واسع.

طبية مضــمونة الجودة للجميع، يتعين على مواد تقديم  حولير منظمة الصــحة العالمية ن في تقر على النحو المبي  .75
 .52عاليةال تياجودو يتيافعالوضمان  إمداداتياالتغطية الصحية الشاملة خفض تكاليف األدوية وزيادة 

فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم  المتعايشـون معالتصـد  لفيروس نقص المناعة البشـرية، قام  سـياقفي  .76
والنســاء والشــباب بالدعوة الشــجاعة والرائدة لت مين الحصــول على األدوية ذات  ةالرئيســي يةالســكانفئات المن 

. وقد شــمل هذا العمل مجموعة واســعة من االســتراتيجيات، من تنفيذ المراقبة التي وبســعر معقولالجودة العالية 
 تســليم( إلى القيقريةللفيروســات  المضــاد العالجتقديم أدلة على حجم وت ثير مخزون يقودها المجتمع المحلي )ل

إجراء حمالت على المسـتو. ( والقائم على األقران  القيقريةالمضـاد للفيروسـات العالج تسـليم األدوية )لتسـييل 
 الوطني )يصال  القوانين وتحد  براءات االختراع المعوقة(.

ــد  أحدث .77 ــياقات تغييرا    التصـ ــرية في بعض السـ ــتخدمي   جذريا   لفيروس نقص المناعة البشـ في العالقة بين مسـ
"معرفة حقوقك" وحمالت  حملة الشـركات. على سـبيل المثال، من خاللكذلك الخدمات واألخصـائيين الطبيين و

م الصـحية وخيارات  فيروس نقص المناعة البـشرية خبراء في حالتي المتعايـشون معمحو األمية العالجية، أصـبح 
 قيادة الحوارات حول أسعار األدوية وجودتيا.في والعالج الخاصة بيم. لقد تمكنوا من المشاركة 

بفيروس نقص المناعة  الخاص  العالجلى عصــــول حالأمر والشــــبكات التي يقودها المجتمع  تناولت المنظمات  .78
لمناعة البـشرية. لفيروس نقص ا الـشامل  للتصـد األـساـسية األخر. الالزمة  والمواد، إلى جانب األدوية البـشرية

و. االنتـيازـية لـعدا بكلـفة معقوـلة لمـعالـجة أدوـية توافر  من أـجلالمجموـعات ـناصـــــرت ،  على ســـــبـيل المـثال
و الحال  ه ما، مثلالعالجية، مثل الـسل. كما لفتوا االنتباه إلى المـشكالت المتعلقة بالتفاعالت  واألمراض المـصاحبة

 المضــــاد العالجيتناولون   وهممع فيروس نقص المناعة البشــــرية يا  المتعايشــــين  مع العابرين/العابرات جندر 
 وهم متعايشـينالمخدرات  يسـتخدمونألشـخاص الذين مع اأو  ؛روسـات القيقرية إلى جانب العالج اليرمونيللفي

إلى جنب مع العالج البديل  ا  سات القيقرية جنبللفيرو المضاد  العالجيتناولون  ومع فيروس نقص المناعة البشرية 
 افيون.ل

 فئاتال فيروس نقص المناعة البشــــرية وغيرهم من المتعايشــــين مع ولصــــالح إن دعم عمل المنظمات من قبل .79
رسالة محورية: إن ارتفاع أسعار األدوية وعدم القدرة على تحمليا له أثر كارثي على  يشكــ ل ،ةالرئيسي يةالسكان

. وقد مارســت هذه المنظمات والشــبكات الوضــع االقتصــاد  والصــحي للناس، وال ســيما أولئك األكثر تيميشــا  
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ف  ضـغوطا   ين تنظيم القطاع الخاص وزيادة الـش اءلة. متواصـلة لزيادة اينفاق العام على الصـحة، وتحـس افية والمـس
الحكومات والقطاع الخاص( وجميع مجاالت العمل  يمل جميع أصـحاب المصـلحة )بما فيالمـساءلة ميمة في عمف

 البراءات(. ووضعذات الصلة )بما في ذلك العمليات التي تنطو  علييا المفاوضات التجارية 

ات الجيدة في ت مين  مالحظةيمكن  .80 ية  الحصـولأمثلة على الممارـس اـس عر معقولعلى األدوية األـس  في عمل وبـس
 :كل من

ة مجموعة الت ثير االيجابي   ـس . هذه مجموعة 53، األرجنتينFundación Grupo Efecto Positivoمؤـس
ف على أنه "مرتفع ــــــ  تعمل في بلد مصـن، فيروس نقص المناعة البشـرية  المتعايشـين مع  ولصـالح من قبل

تلك  تبفيروس نقص المناعة البشــرية وتحد  الدخل". ورصــدت طلبات براءات االختراع لادوية المرتبطة 
ــول العادل. في عام  ــعر ال، كان 2015التي تمنع الوصــ ــنو  لعالج الخطســ ــادلللعالج ااألول  الســ  مضــ

ســعر أدنى من أعلى مرة  26وهو   ؛في األرجنتين الواحدللفرد  ا  ريكيأم ا  دوالر  2642لفيروســات القيقرية ل
 تقام بشـــكل رئيســـي إلى براءة اختراع على تركيبة الجرعة الثابتة.هذا األمر يرجع و.  للعالج الجنيســـي

ـسة ألن الجمع بين ثالثة  ،براءة اختراعله بتحليل الطلب وتقديم اعتراضـات، بحجة أن الدواء لم يكن  المؤـس
ــ  مضادات للفيروسات القيقرية الحالية ال يشك ـــــ " وال "حداثة". ضغطت على صانعي القرار،  ا  ل "اختراعـــ
في وسائل ايعالم ودعمت جيود الحكومة لمتابعة الشراء    القضيةوشاركت في حوارات السياسة ، ونشرت 

ى . وقد أد. ذلك إلالجنيســــةيق أمام المنافســــة العام. ونتيجة لذلك، تم ســــحب طلب البراءة، مما فتح الطر 
ــعر الخط األول إلى  ــبة  ا  ركييأم ا  دوالر  152انخفاض س ــنة، وهو انخفاض بنس ــيوفر ٪ 94للفرد في الس  هس
 ركي.يمليون دوالر أم 37حوالي والمقد ر بالبرنامج الوطني لمكافحة اييدز 

نقص المناعة البشرية )بما  فيروس  المتعايشين مع. تعمل شبكات 54مراصد العالج المجتمعي، غرب أفريقيا 
وتيدف إلى زيادة الوصـــول إلى العالج األمثل لفيروس نقص  ،دولة 11( في ةالســـكان الرئيســـي فئات يمفي

ل التـحالف اـلدولي للـت ـهب  ة للـخدـمات. وهي ـمدعوـمة من قـب ة المنتظـم اـعة البشـــــرـية من خالل المراقـب المـن
ا(-ITPC و  (ITPCللعالج اـنات المتعلـقة بتوافر الرـعاـية  .غرب أفريقـي ــد بجمع وتحلـيل البـي تقوم المراصـــ

والخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشــرية وإمكانية الحصــول علييا ومقبوليتيا والقدرة على تحمل 
مثليين وغيرهم ب التركيز على النســاء الحوامل والشــباب والتكلفتيا ومالءمتيا في العيادات المحلية. وينصــ  

. بالحقن المخدرات ومســـتخدميعامالت الجنس عاملي/، ورجالالجال الذين يمارســـون الجنس مع من الر 
عة دليال  على الصــورة الحقيقية للحصــول على أدوية فيروس نقص المناعة البشــرية في م البيانات المجم  تقد  

ا. على ســـــبـيل المـثال، يظير أن متوســـــط  اد اغرب أفريقـي عالج فيـما يخص ال٪ 23 هو لمخزونتكرار نـف
ط الضـوء على أن بعض السـكان )مثل المثليين وغيرهم من الرجال  لفيروسـات القيقرية. كما يسـل  لمضـاد ال

 االلتزامالجنس والـشباب( لدييم مـستويات منخفـضة من  عامالت/وعامليالذين يمارـسون الجنس مع الرجال 
 المناعة البشرية.فيروس نقص ب فيما يختصعالج والرعاية الب

دز،    انون وايـي ات والـق ا لاخالقـي ة بوتســـــواـن شـــــبـك
ــوانا منظمة المجتمع المدني هذه التي  طعنت. 55بوتس

  يةالســكان  فئاتالقبل ولصــالح تعمل مع منظمات من 
ي   في، مركز التقاضـي في الجنوب األفريقيو ةالرئيـس

ــة الحكومة المتم ــياس ثلة في رفض العالج المجاني  س
ــاد ال ــات لمضـــ ة لفيروســـ اء غير   القيقرـي للســـــجـن

 المتعايشــين مع من ٪ 87المواطنين. في ذلك الوقت، 
س نقص المناعة البشــرية في بوتســوانا يتلقون فيرو

، ولكن تم ترك  القيقريةالعالج المضــاد للفيروســات 
واصــــل الشــــركاء   .في الخلفالســــجناء األجانب 

ا، التي   التـقاضـــــي االســـــتراتيجي في المحكـمة العلـي
الســـــجنـاء غير المواطنين  قضـــــت بـ ن حرمـان 

من  فيروس نقص المناعة البشـــرية  المتعايشـــين مع
د كـفل  لعالج، تلقي ا ة. وـق دســـــتورـي ينتـيك حقوقيم اـل

ــاد  الحكم حق الســـجناء في الحصـــول على عالج مضـ
 سيل المنال وب سعار معقولة. القيقرية،للفيروسات 

 

ــيل  ــي في توصــ ــياســ ــل نص ايعالن الســ فشــ

ــاهمات العديدة للمجتمعات والمجتمع المدني   المسـ

ة.   توفير في  ــامـل ة الشـــ ة الصـــــحـي اـي ذ الرـع وتنفـي

ــية مواتية  ــياس مطلوب بيئة اجتماعية وقانونية وس

ه يجب  لمشاركة قوية من المجتمعات؛ هذا يعني أن

منظمــات المجتمع المــدني أن تكون قــادرة   على

األموال والعمل  واســتالمعلى التســجيل القانوني  

 ." دون خوف من المضايقة أو العنف

- MPact ـتـحرك ـمي ـمن أجـــل   اـل عـــاـل اـل

 صحة الرجال المثليين وحقوقيم
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ية والميـسورة التكلفة، تـشمل الدروس  وفي إطار هذه المبادرات وغيرها،  .81 اـس لضـمان الحصـول على األدوية األـس
تفادة من  رية )والتي يمكن تطبيقيا  الخاصـة بنـشطة األالمـس التغطية الصـحية  في مجالفيروس نقص المناعة البـش

 الشاملة( الحاجة إلى:

الفئات شــرية وغيرهم من فيروس نقص المناعة الب لد. المتعايشــين مع االســتثمار في محو األمية العالجية 
فيما يتعلق ب ســعار   ،والنســاء والشــباب لتمكينيم من تعزيز قدراتيم )على ســبيل المثال ةالرئيســي يةالســكان

يم  الحق باألدوية وبراءات االختراع والملكية الفكرية( وأن يصـبحوا دعاة صـبورين يمكنيم الدفاع عن أنفـس
 في الصحة وقيادة الدعوة بش ن الحصول على األدوية ب سعار معقولة ؛

لوـمات الـقانونية ، بـناء  على المعســـــتـخدام حجج المـناصـــــرة التي تجمع بين اللـغة الـقانونـية ولـغة الحقوقا 
إلى جنب مع الحق في الصــحة )كما هو مذكور في  ا  جنب ،تريبس( والســوابق القانونية )مثل اســتخدام اتفاق

 ايعالنات السياسية ذات الصلة(؛ و

للـت كد من أنـيا مـتاحة وب ســــــعار  عليـها الحصـــــولوإمـكانـية  وتكلفتـهاالحـفاظ على االهتـمام بجودة األدوية  
ــين معمعقولة   ــاء  للمتعايشـ ــية، والنسـ ــكانية الرئيسـ ــرية وغيرهم من الفئات السـ فيروس نقص المناعة البشـ

 ذات جودة عالية وفعالة ومالئمة.تكون والشباب، و

بين فيروس نقص المناعة البشرية ومجاالت الصحة األخر. حيث تواجه المجتمعات   الروابط نصل"علينا أن 
ــة نفس الميم   ــعار األدوية. عوائقال أنواعشـ ــركات  ب نطالب، مثل ارتفاع أسـ ــاءلة الجميع، بما في ذلك شـ مسـ

املة  -األدوية وـشركات الت مين. وإال فإن الرعاية الصـحية  ديه المال تتعلق فقط بمن ل -والتغطية الصـحية الـش
 ". هومن ال يملك

- Elie Ballan  ،M-Coalition, Arab Foundation for Freedoms and Equality  (تحالف-
 ، لبنان(، المؤسسة العربية للحرية والمساواةم

 

  : ضمان الحوكمة المتعددة القطاعات والمساءلة 6المساهمة 

 ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة الدول األعضاء بما يلي: ي لزم .82

 ن مشــاركة الناس، وخاصــة النســاء والفتيات واألســر والمجتمعات المحلية، وإدماج ب ايدراك" :20الفقرة   
تمكين بيدف األسـاسـية يدارة النظام الصـحي،  أحد المكونات تشـك لجميع أصـحاب المصـلحة ذو  الصـلة 

 "تحسين صحتيم وحمايتيا. ألجلل كامل جميع بشكال

ما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص "إشــراك جميع أصــحاب المصــلحة ذو  الصــلة، ب :54الفقرة   
واألوســاط األكاديمية، حســب االقتضــاء، من خالل إنشــاء منصــات وشــراكات تشــاركية وشــفافة ألصــحاب 

  ذات الصــلة ة واالجتماعية يلصــحاالســياســات لتطوير وتنفيذ وتقييم   مســاهمتيمالمصــلحة المتعددين، لتوفير  
 اف الوطنية للتغطية الصحية الشاملة ".واستعراض التقدم المحرز في تحقيق األهد

التغطية الصـحية الشـاملة، نيجا  شـامال    تتطلبس نقص المناعة البشـرية، وكما هو الحال بالنسـبة للتصـد  لفيرو .83
ع المجموعاتفي تنفيذه وإدارته. تعد مشـاركة ب كمله للمجتمع ومتعدد القطاعات  سـر    ا  إضـافي  ا  والمجتمع المدني م 

ع على األسـاس المنطقي الذ  يقول:  .56لخطة العمل العالمية من أجل حياة صـحية ورفاهية للجميع سـر   يعتمد الم 
والمجتمع المدني على الدعم الذ  يحتاجون إليه للمشــاركة المجدية يمك نيم من  المجموعات"إن ضــمان حصــول 

مرتكزة الســياســات واالســتجابات الصــحية خبرتيم الحية ووجيات نظرهم وخبراتيم إلى المعرفة ووضــع ال نقل
 المساءلة، وضمان عدم ترك أ  شخص في الخلف ".وحقوق العلى 

 ةالرئيســي يةالســكانالفئات فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من  المتعايشــين معمنظمات وشــبكات  تنقل .84
باب   وقد حصـلتعقود من الخبرة في المـشاركة الريادية والمؤثرة في أجيزة الحكم وصـنع القرار. والنـساء والـش

 ارتباطات رسمية على جميع المستويات، بما في ذلك:

ــارـكة وـفد المنظـمات غير الحكومـية  كـما هو الـحال في) ا  ـعالميـ   م برـنامج األمل في البرـنامج التنســـــيقيمشـــ
 اييدز( ؛المتحدة المشترك المعني ب

ــاء )  ــتو. الدول األعضـ ــيق  كما هو الحال مععلى مسـ ــاركين في آليات التنسـ ممثلي المجتمع المدني المشـ
 للصندوق العالمي أو المجالس الوطنية لمكافحة اييدز( ؛ و الوطنية
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 )كما هو الحال مع الممثلين في لجان الصحة المحلية أو القروية(. ا  محلي 

العمليات المتعلقة بوـضع أو اـستعراض االـستراتيجيات والبرامج والمقترحات. وتـشمل  تـضمنت المـشاركات أيـضا   .85
األمثـلة االســـــتراتيجـيات الوطنـية لمـكافـحة ايـيدز، والرصـــــد الـعالمي لإلـيدز، والميزانـيات الصـــــحـية الوطنـية، 

الرئيس  خـطةل  الوطنـيةوالمراجـعات اـلدورـية الشـــــامـلة، وطلـبات التموـيل للصــــــندوق الـعالمي، وخطط العملـيات 
   لإلغاثة من اييدز. الطارئة

ات أدوارا   .86 دـي ذه المنـت ة في ـه ادة المجتمعـي ت القـي د لعـب ة  وـق اة الواقعـي ا الحـي ــاـي دام قضـــ اســـــتـخ ا، ـب دة من نوعـي فرـي
لتعبئة ايرادة السياسية والت ثير في صنع القرار وصياغة تخصيص الموارد. بقيادة الممثلين   المعنيينواحتياجات 

 مطلعين، وضعت هذه الدعوة مبدأ "ال شيء عنا من دوننا" موضع التنفيذ.المتحمسين وال

لفيروس نقص المناعة البـشرية في عـصر  التـصد ذكرت لجنة النـسيت بـش ن النيوض بالـصحة العالمية وتعزيز  .87
د  أهداف التنمية المســتدامة أن "ايدماج األكبر للمجتمعات المتضــررة في إدارة الصــحة العالمية ... ســيكون أح

 .57الموروثات الدائمة لنشاط فيروس نقص المناعة البشرية"

والنســاء  ةالرئيســي يةالســكان فئاتال فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من المتعايشــين معلقد لعب ممثلو   .88
الحكومات ومينة الطب  وباألخص -أـصحاب المـصلحة اآلخرين مـساءلة ميمة بـشكل خاص في  ا  والـشباب أدوار 

ــركات األدوية  ــفافية  ا  غالبو. -وشـ ــرون على المزيد من الشـ ــعبة، ويصـ ــئلة صـ ما كانوا هم الذين يطرحون أسـ
ويدفعون لتحسـين األداء. وقد جمع هذا العمل بين األدوار الرسـمية )مثل الممثلين المشـاركين في عمليات رصـد 

الناشـطين الذين يسـتخدمون وسـائل التواصـل االجتماعي للعمل كـ اييدز العالمية( واألدوار غير الرسـمية )مثل 
 "مراقبين"(.

وقد أصـبحت مسـاهمة هؤالء الممثلين ميمة وصـعبة على حد سـواء في سـياقات تقلص مسـاحة المجتمع المدني.  .89
د  على  CIVICUSتشـــــير  ادة التـع ل زـي ددة، مـث ات متـع الم، تحـدـي ه، في جميع أنحـاء الـع إلى أن القطـاع يواـج

. من الميم أكثر من أ  وقت مضــى أن يتم 58المســاحة المدنية للمجموعات المســتبعدة وزيادة الشــعبوية اليمينية
 .ذلكأولئك الذين لدييم القدرة على دعميم من قبل سماع أصوات المجتمعات الميمشة، و

فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من  المتعايشــون معمع زيادة وتيرة التغطية الصــحية الشــاملة، ســيحتاج  .90
والنســاء والشــباب إلى الحفاظ على دورهم في إدارة التصــد  لفيروس نقص المناعة  ةالرئيســي يةالســكانالفئات 

ــية في حزم التغطية الصـــحية البشـــرية. في حين ينبغي إدراج خدمات فيروس نقص المناعة البشـــرية األ ــاسـ سـ
املة،  تبقىالـش تجابة لالحتياجات الدقيقة  ـس تمر في االـس تراتيجيات وطنية قوية لمكافحة اييدز تـس هناك حاجة الـس

من ايصـابات ٪ 54 في سـياق عالمي حيث تحدث  ا  محددة. هذا أمر حيو  اسـتراتيجي لمجموعة سـكانية رئيسـية
 .59في بعض المناطق( في مثل هذه المجتمعات٪ 95الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية )وأكثر من 

، من خالل  ا  قدرة ميمة على العمل مع ا  فيروس نقص المناعة البشــرية أيضــ  وقد أثبتت المجتمعات المشــاركة في .91
صـنع القرار. هذه اآلليات هي فرص لتحديد   تـشكيل تحالفات ومنصـات مـشتركة تدعم بدورها الممثلين في هيئات

د حول القضايا ذات األولوية للمجتمعات، وضمان تدفقات اتصاالت قوية ـــ  أرضية مشتركة، وتوفير صوت موح
"المســـــاحة الحرة" التي تجمع بين )مثل عملية  ا  توجد أمثلة على جميع المســـــتويات: عالمي )من وإلى الدوائر(.

في يبق أحد  مبادرة "ال )مثل  ا  ؛ إقليمي 60 مجتمع المدني(السـكانية الرئيسـية وشـبكات المن الفئات  عالميةشـبكات 
)مـثل اتـحادات   ا  ؛ ووطنيـ  61 ـبا(" وهي مجموـعة من المنظـمات التي تمـثل المجتمـعات الميمشـــــة في أوروالخلف
 السكانية الرئيسية(. الفئات شبكات

ــاءلة  مالحظةيمكن  .92 ــمان الحوكمة والمسـ ــات الجيدة في ضـ كل  القطاعات في عمل  ةمتعددالأمثلة على الممارسـ
   :من

 يةالســـكانالفئات فيروس نقص المناعة البشـــرية وغيرهم من  المتعايشـــين مع قبل ولصـــالحمنظمات من  
ي ون الجنس مع  يممنظمات )بما فيالهذه   .62، كينياةالرئيـس الرجال المثليين وغيرهم من الرجال الذين يمارـس
  المـخدرات يســـــتـخدمونالجنس واألشــــــخاص اـلذين  وـعاملي/ـعامالت والـعابرين/الـعابرات جـندرـيا  الرـجال 
كينيا لفيروس نقص المناعة البشـــرية.   لتصـــد رائدة في الحوكمة المتعددة القطاعات  ا  أدوار  لعبت( نبالحق

فيروس نقص   المتعايشــون معطني لمكافحة اييدز ب هميتيا، وال ســيما تلك التي يقودها  يعترف المجلس الو
. وقد عززت هذه المجموعات مسـاهماتيا من خالل  ةالرئيسـي يةالسـكانالفئات المناعة البشـرية وغيرهم من 
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 .ةالرئيسي يةلسكانلفئات ا، مثل اتحاد كينيا ل" )الدعم(المظلة"تحسين التنسيق وتشكيل آليات 

المجلس الوطني لمـكافـحة ايـيدز وآلـية التنســـــيق الكينـية  مجلس إدارةوـقد عزز ـهذا تمثيلـيا في هيـئات مـثل 
)للصــــــندوق الـعالمي(. بـعد إثـبات فواـئد العـمل بطريـقة متـعددة القـطاـعات، يتم تطوير مـثل ـهذا النموذج اآلن 

غير الحكومية الصحية ل، تشارك شبكة المنظمات لنيج كينيا تجاه التغطية الصحية الشاملة. على سبيل المثا
  في اللجنة االستشارية لمجموعة مزايا التغطية الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة.

ة  ــائـي اضـــــالت النســـ ة المـن ة التي 63، البرازـيلجمعـي ا ت. تعـمل ـهذه المنظـم ة ال ـعامالتقودـه ديـن جنس في ـم
على الصــــعيد الوطني الجنس  عامالتكامبيناس. يبلغ معدل انتشــــار فيروس نقص المناعة البشــــرية بين 

إلى مشاركة واسعة في المجلس   المناصرة. وقد أدت سنوات من 64 لعامة السكان( ٪0.5)مقارنة بــــ  5.3٪
البلد ، وهي هيئة صــنع القرار الســياســي المتعددة القطاعات للنظام الصــحي الالمركز  في المدينة. دعت  

موقعيا في هيئات مثل المجالس البلدية لحقوق المرأة والصــحة. وبيذه الطريقة، فقد ضــغطت تالمنظمة إلى 
، وهو الحي الذ  جارديم ايـتاتينـغاالجنس في  عامالتل صـــــحـيةعلى الحكومة المحلـية لتوســـــيع الـخدمات ال

وقد أد. ذلك إلى تقديم مركز سـانتوس دومون الصـحي  الجنس في المدينة. نشـاطات عامالتمعظم  يحو 
مراض األإلى خدمات  بالواقي الذكر  تزويدهم، من عامالت الجنسخدمات تلبي بشـــكل خاص احتياجات 

ــ  150ن للمركز رعاية (. يمكللعابرات جندريا  والعالج اليرموني ) ئيةالنســــا تمكن ت، حيث ا  يومي ا  شــــخـصـ
 يوية.وثيقة الالجنس من الوصول إليه بسرية، دون الحاجة إلى تقديم  عامالت

ل المجتمعيميسر    في مالو ،   الوطنية. هذه شبكة شبابية قامت  بالتعاون مع آلية التنسيق  65، مالو التحو 
ــابات  ــاورات بين المراهقات والشـ ــندوق العالمي. وعن إلبالغ  لبتنظيم مشـ ركزت  العمل الذ  يدعمه الصـ

لة من منحة الصندوق العالمي لمراهقات والشابات، وهو أحد التدخالت الممو  لالمشاورات على تصميم أندية 
ــبكة المشـــاركة في منتد. ســـنو  للمجتمع المدكما أعد   للبالد. العالمي.  الصـــندوقني حول عمليات ت الشـ

لـضمان المـساءلة والـشفافية في عمليات تنفيذ منح  "أنا أتكلم"مراهقة وـشابة في حملة  500ـشاركت أكثر من 
 الصندوق العالمي.

ــاءلة المتعددة القطاعات .93 ــمان الحوكمة والمسـ ــفرت هذه المبادرات والمبادرات المماثلة لضـ عن دروس   ،وقد أسـ
 التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحاجة إلى: في مجاليمكن تطبيقيا  أساسية

ــاركة الهادفة  ــمان المشـ ــين مع ضـ ــرية وغيرهم من  للمتعايشـ ــكانفئات  الفيروس نقص المناعة البشـ  يةالسـ
ي باب في هيئات الحوكمة المتعددة القطاعات. يجب أن تتجاوز المـشاركةة الرئيـس "مقعد  مجرد والنـساء والـش

ــلطة حقيقية للت ثير على القرارات   ــاءلة وس ــعة للمس ــمية وخاض ــمل آليات رس على الطاولة"، ويجب أن تش
 والسياسات وتخصيص الموارد؛

والنـساء  ةالرئيـسي يةالـسكان فئاتال فيروس نقص المناعة البـشرية وغيرهم من للمتعايـشين مع جيدتمثيل دعم  
على  عند االقتـضاء   ، والحـصولثلييمالقطاعات من خالل تمكينيم من اختيار ممهيئات متعددة والـشباب في 

 ؛ وال في وضع الميزانية أو المراقبة، كما هو الحلبناء قدراتيم العملية التقنيدعم ال

حوكـمة متـعددة القـطاعات. وذلك لتمكين جميع أصــــــحاب ليـياكل   وشــــــفافة مدمـجةلديـها يلـيات مســـــاءلة  
المت ثرين بشــكل مباشــر بالقضــايا المطروحة، من فيم ما تم تحقيقه )أو الذ  لم يتحقق( خاصــة ، المصــلحة

 وسبب حدوث ذلك، والدعوة إلى اتخاذ ايجراءات المناسبة.

"ال يتعلق األمر فقط بالســما  للمجتمع بالحصــول على مقعد على الطاولة ... ولكن الســما  ليم بوضــع الطاولة 
لمجتمعات، ولكن الـسما  للمجتمعات بالتحدث عن نفـسيا لصـانعي القرار توصـية  ألمر بوتعيين الطاولة. ال يتعلق ا
رهاب المثلية، الذكور  ووالنظام   العنصــرية –التحديات التي يواجيونيا  ســيتحدثون عنوتعليم صــانعي القرار. 

 . "وضعيا وما هي الرعاية الصحية الجيدة التي يجب -وما إلى ذلك 

- Larry Walker ،THRIVE SS، الواليات المتحدة األميركية 
 

إشــراك مقدمي الخدمات وصــانعي الســياســات  -"لقد تعلمنا أن ما ينجح هو التعاون العادل على جميع المســتويات  
فيروس نقص المناعة البشــــرية ب نفســــيم. هذه هي الطريقة الوحيدة لمعالجة العوائق  والمتعايشــــين معوالباحثين 

ــحية   ــور النمطية  -الضــخمة التي تحول دون الرعاية الص ــرية ، رهاب المثلية ، كراهية األجانب ، الص  -العنص
 التي تؤثر على مجتمعنا. "



 

 

 

23 

 

- Maureen Owino  ،Committee for Accessible AIDS Treatment  ــور اللعالج اة )لجن  ميسـ
 يدز(، كندالإل

 

 االستنتــــاجـــات

التغطية   قضـيةبدأت للتو لكن  ايعالن السـياسـي لامم المتحدة بشـ ن التغطية الصـحية الشـاملة.   وضـع اآلنتم    .94
 ا  حق شـاملة أعمالااللتزامات إلى . لقد بدأ العمل الحقيقي اآلن: تحويل الكلمات وفي عدة نواحي الصـحية الشـاملة

 .هموتفيد جميع المحتاجينالى تصل 

ــات  .95 ــذا المنعطف الحرج، تعتبر المنظم في ه
ــبكات  ــالحوالشـ ــين مع من قبل ولصـ  المتعايشـ

اـعة البشـــــرـية وغير  هم من فيروس نقص المـن
 ،والنســاء والشــباب الفئات الســكانية الرئيســية 

ــيد ــد . من خالل عقود من هائل رصــ  التصــ
للفيروس نقص المناعة البشرية،  ــ  مورد  تشكــ

ة والخبرة ك عـالمي للمعرـف ا في ذـل د  ، بـم تحـدـي
والوصــول  هشــاشــة   أو ا  األكثر تيميـشـ  الفئات

يـــاإلـ  مـــاـعيـــة ـي ـمحـــددات االـجـت ؛ ـمعـــاـلجـــة اـل
ز  ـــــــ  واالقتصــادية للصــحة؛ تقديم خدمات ترك

ـلى  ـكونـع رد، وـت ـف لـــة اـل كـــاـم ـت رهــا  ،ـم وتـــدـي
ج مســــــتداـمة المجتمـعات المحلـية؛ تطوير نـماذ

وفعالة من حيث التكلفة؛ ت مين األدوية ب سـعار 
معقولـة ويمكن الوصـــــول إلييـا؛ وضـــــمـان 

 .الحوكمة المتعددة القطاعاتو المساءلة

ــة   .96 هذه المجاالت وغيرها من مجاالت الممارســ
ريادتيا وتوســـــيع  أثبتوالتي ابتكرها  -الجيدة 
فيروس نقص المناعة   المتعايشـــــون معنطاقيا 

ــيفئات البشـــرية وغيرهم من  ــباب  ةالســـكان الرئيسـ ــاء والشـ مع التغطية   تكييفاللتكرار ولجاهزة هي  –والنسـ
 الصحية الشاملة.

فيروس نقص المناعة  المتعايـشين معمـساهمات  رفض أو عدم اـستخدام تم وإذا  -لم يتم اـستخدام هذه الفرص  إذا .97
نجح التغطية الصــحية الشــاملة. ســيتم تلن ف -النســاء والشــباب و، ةالرئيســي يةالســكانفئات الالبشــرية وغيرهم من 

اط مكافحةتيميو  املة نـش رية داخل التغطية الصـحية الـش طية الصـحية ترك التغتوسـ  ،فيروس نقص المناعة البـش
 .حقا  شاملة لن تكون و. في الخلف ا  أشخاصالشاملة 

 للبرنامجلمجلس التنسيقي قرارات ل

 ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة الدول األعضاء بما يلي: ي لزم .98

ــاء بناء على  :80الفقرة   ــتفادة من ايمكانات الكاملة للنظام المتعدد األطراف، بالتعاون مع الدول األعضــ "االســ
ال ســـــيـما ، التزامات عمـلهذات الصــــــلة في جـياز األمم المتـحدة اينـمائي، كل في حدود  الجـياتطلبـيا، ودعوة 

المنســـقين المقيمين لامم  عزيز ت عن الرائدة في مجال الصـــحة، فضـــال    الييئةمنظمة الصـــحة العالمية بصـــفتيا  
ة ـبالتنمـية  التزاـماـته؛، ـكل في ـحدود الوطنـيةالمتـحدة وأفرـقة األمم المتـحدة  وـكذـلك الجـيات األخر. ذات الصــــــل

والصـحة العالمية، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص واألوـساط األكاديمية، لمـساعدة ودعم البلدان في 
للسـياقات واألولويات والكفاءات الوطنية  ا  ، وفقة الشـاملة على المسـتو. الوطنييالصـحتغطية  الجيودها لتحقيق 

 لكل منيا. "

ذا  ومع .99 ة لتقرير تفويض المنظـمات غير األمر ـه اـب امج على االســـــتـج ار، ي ـحث مجلس تنســـــيق البرـن في االعتـب
    جديدة. قراراتالحالية والموافقة على  اتالقرار من خالل إعادة االلتزام ب ،الحكومية

لن يكون لاللتزامات العالمية المنصوص علييا في ايعالن  

ــات وإجراءات   ــياس ــي معنى إال إذا ت رجمت إلى س ــياس الس

ات الوطنيوتموـيل على المســـــتو.  اـجة إلى آلـي اك ـح . هـن

مســاءلة واضــحة ومتماســكة ومجتمعية وشــاملة للمجتمع 

ة  المـي ة والـع ة وايقليمـي ات الوطنـي د على العملـي دني تعتـم الـم

املة من  لنقل اي ياـسي بـش ن التغطية الصـحية الـش عالن الـس

ـيجـــب أن ـيـكون ـقع ـعـلى األرض. ـمـجرد ـكالم إـلى اـلوا

 ا  بإطار للمســاءلة يحدد أهداف ا  ايعالن الســياســي مصــحوب

بما في ذلك المجتمعات  -يمكن لجميع أصــحاب المصــلحة 

ينبغي أن تشـمل  ومحاسـبة الدول.  -الرئيسـية والمتضـررة 

لتغطية الصحية برنامج اضع  ومؤشرات محددة لتقييم مد. 

ــاملة "الميل األخير أوال " ــد الناس  ،الش وتلبية احتياجات أش

 . "ا  فقرا  وتيميش 

ــبكة العالمية  - ــين معالشــ وس نقص فير  للمتعايشــ
 المناعة البشرية
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ــاء والمنظمات  .100 ــركاء يدعو وفد المنظمات غير الحكومية الدول األعضــ ــاركوالشــ برنامج األمم  مع ينالمشــ
 اييدز إلى إعادة االلتزام وتسريع العمل بش ن ما يلي:بالمتحدة المشترك المعني 

 لبرنامج.ي لتنسيقاللمجلس لهذه هي القرارات النيائية المعتمدة خالل االجتماع الخامس واالربعين  

 

  :إدراك ما يلي    4.1

لفيروس نقص المناعة البشرية في المستقبل على المكاسب التي تحققت في  العالمي  التصديز ّــ ركيينبغي أن   - 1

الرئيـسية والنـساو والـشبا     يةالـسكانفئات  النقص المناعة البـشرية وييره  ع  فيروس  المتعايـشي  ع حماية 

 هذه المكاسب؛ وأن يسّرع

في تحقيق أهداف الصـحة اشـكل أكبر ه  تسـاععالجة الدواف  االجتماعية واالقتصـايية والييكلية لبااو اييد    - 2

يبقى أحد في   حتى ال 2030ضــــمان التقدر عبر ا ة التنمية المســــتداعة لعار في و العالمية األوســــ  ن اقا  

 ؛الخلف

  :بالتالي التذكير   4.2

بـش ن الدور األـساـسي للمجتمعات  5.4إلى  5.1 رقم مجلس تنـسيق البرنامج التاـسع والثالثين من قرارات إن  -3
 التصد   تعترف "بالحاجة الملحة لدمج برمجة ذال 8.4القرار و 2030في القضاء على اييدز بحلول عام 

 ةمتعدد  -ليات دعم آلســــعي اللفيروس نقص المناعة البشــــرية مع البرامج الصــــحية األخر. ... من أجل 
 و "؛المستقلةفاعلة في التنمية  كعناصر  حليةالم أفضل للمجتمع المدني والمجتمعات -الجوانب 

ية االلتزامات الواردة في ايعالن الـسياـسي لامم المتحدة الـصادر عن االجتماع الرفيع المـستو. بـش ن التغط - 4
 ؛2019تشرين األول/أكتوبر  10الصحية الشاملة المعتمد في 

  ؛ايحاطة بالتقرير    4.3

اييدز مواصـلة دعم الدول األعضـاء بالبرنامج المشـترك لبرنامج األمم المتحدة المشـترك المعني  من طلبي   4.4
 ةالرئيســي يةالســكانالفئات  وغيرهم من فيروس نقص المناعة البشــرية  للمتعايشــين معفي تييئة بيئة مواتية 
ــباب ــاء والشـ ــادية واالجتماعية والييكلية من خالل ،والنسـ ــلة   معالجة العقبات االقتصـ والتنظيمية ذات الصـ

حصـوليم على خدمات شـاملة  تحول دونوالتي  –والتمييز والتجريم   ةبما في ذلك الوصـم -والتغلب علييا 
 فيروس نقص المناعة البشرية والبرامج المتعلقة بالصحة؛ل

 والتزاماتلتقـسيم العمل  وفقا   - اييدز بمن البرنامج المـشترك لبرنامج األمم المتحدة المـشترك المعني  طلبي   4.5
ــد   -  يةمنظماته المختلفة، وبالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات المجتمع ــاليب للرصــ ــي ب ســ أن يوصــ

المناعة البشرية وغيرهم نقص  فيروس  لمتعايشين معا من أجل  من قبل و/أومنظمات وايبالغ عن مشاركة 
حية الشــاملة وأطر الرصــد  والنســاء والشــباب في اســتراتيجيات التغطية الصــ  ةالرئيســي يةالســكانالفئات من 

 ؛والتقييم

إلى مواصـلة دعم الدول األعضـاء  بااليدز البرنامج المشـترك لبرنامج األمم المتحدة المشـترك المعني  يدعو 4.6
املة  بفيروس نقص المناعة البـشرية، على النحو المبين  الخاصـةفي ضـمان بقاء جميع عناصـر البرمجة الـش

تصـــــبح مـتاحة أن ، أو (2021-2016)اييدز بـ في اســـــتراتيجـية برنامج األمم المتـحدة المشـــــترك المعني 
 ،النـساء والـشبابومن من الفئات الـسكانية الرئيـسية،  فيروس نقص المناعة البـشرية وغيرهم للمتعايـشين مع

 بموجب أطر وسياسات التغطية الصحية الشاملة؛ و

في  أحدترك بعدم  2030الدول األعضـاء إلى المـساهمة في تحقيق التزام خطة التنمية المـستدامة لعام  يدعو 4.7
والنـساء  ةالرئيـسي يةالـسكانالفئات فيروس نقص المناعة البـشرية وغيرهم من   المتعايـشين معالخلف ووضـع 

كذلك التغطية الصـحية الشـاملة، وبرنامج كشـركاء وأصـحاب مصـلحة ميمين في تصـميم وتنفيذ   ،والشـباب
ــ  التي تركل تعزيز النيج الخاضعة للمساءلة السياسات والبرامج ذات الصلة، من أج ويقودها  األفرادز على ـ

 مجتمع المحلي؛ال
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 الب رية المقابالت والمشتركين في المجموعات: قائمة 1ملحق 

 المقــابــالت
 

 المنظمـــــــــــــة  االســـــــــم 

1. Grace Kamau  African Sex Workers Alliance (ASWA), Kenya 

 التحالف األفريقي لعاملي/عامالت الجنس، كينيا

2. Mara 
Quesada  

Action for Health Initiatives (ACHIEVE Inc.), the Philippines  

 العمل من أجل مبادرات الصحة، الفليبين

3. Ernesto 
Cortes  

Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en 

Drogas (ACEID), Costa Rica 

 كوستا ريكاجمعية كوستا ريكا لدراسة المخدرات والتدخل فييا، 

4. Elie Ballan  M-Coalition, Arab Foundation for Freedoms and Equality, Middle 

East and North Africa 

 م، المؤسسة العربية للحرية والمساواة، الشرق األوسط وشمال أفريقيا-تحالف

5. Richard Stern  Agua Buena, Costa Rica     -كوستا ريكا       

6. Carlos Garcia 
de Leon  

Latin American and Caribbean Council of AIDS Services 

Organizations (LACCASO), Latin America and Caribbean 

، أميركا الالتينية كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيريأم في مجلس منظمات خدمات اييدز

  الكاريبيوالبحر 

7. Renee 
Masching  

Canadian Aboriginal AIDS Network (CAAN), Canada 

 شبكة مكافحة اييدزالكندية للسكان األصليين، كندا

8. Maureen 
Owino 

Committee for Accessible AIDS Treatment (CAAT), Canada 

 ، كندالاليدز ميسورالعالج لالجنة 

9. Cecilia Chung  Positively Trans / Transgender Law Centre, USA 

 يا  االيجابيين، الواليات المتحدة األميركيةمركز محاماة /للعابرين جندر

10. Larry Walker  THRIVE SS, USA     -الواليات المتحدة األميركية     

11. Rico Gustav  Global Network of People Living with HIV (GNP+), global 

 الشبكة العالمية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، عالمي

12. George Ayala  MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights, global 

 ، عالميالعالمي لصحة وحقوق الرجال المثليين التحرك

13. Ruth Morgan-
Thomas 

Global Network of Sex Work Projects (NSWP), global 

 عاملي/عامالت الجنس، عالمي لبرامجالشبكة العالمية 

14. Laurel 
Sprague  

United Nations Joint Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), global 

 برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز، عالمي

15. Andy Seale World Health Organization (WHO), global 

 منظمة الصحة العالمية، عالمي

 

 الب رية في المجموعاتالمشتركون 
 

جنس وممثلي المنظمات من عامالت ال/وعاملي ةالرئيســي يةالســكان الفئات مع الشــباب من  البؤرية ةمجموعالمناقشــة 
 :الجنس عامالت/وعاملي ةرئيسيال يةالسكان الفئاتالشباب من ولخدمة  قبل
1- Ikka Noviyanti ،YouthLEAD ،أندونيسيا 
2- Gaj Gurung ،YouthLEADنيبال ، 
3- Vanessa،YouthLEADتايالندا ، 
4- Kaythi Win ، Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW) ميانمار ، 
5- Gyanu Gurung ،APNSWنيبـال ، 
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 اليادئ، وفد المنظمات غير الحكومية ، مندوب آسيا والمحيطJules Kim)الميس ـر(  -6
  

ــة  ــباب )عمر بين  البؤريةة مجموعالمناقش ــرية،   26 –  22مع الش ــين مع فيروس نقص المناعة البش ــنة( المتعايش س
 البرازيل:

7- Bruno 
8- Cristina 
9- Eduardo 

10- Jéssica 
11- Nathália 
12- Niki  
13- Thiago 

 ومنطقة البحر الكاريبي، وفد المنظمات غير الحكومية)الميس ر( ألسندرا نيلو، مندوبة أميركا الالتينية  -14

 

مع النـساء والرجال المتعايـشات والمتعايـشين مع فيروس نقص المناعة البـشرية، ريـسيف،   البؤريةمجموعة المناقـشة 
 البرازيل:

15- Rosângela 
16- Sandra Beltrão 
17- Josué Melo 
18- Sonia Cavalcanti 
19- Carlos Heraclito 
20- Carlos Augusto da Silva 
21- Claudia O. Freitas 
22- Elissandra Vieira Costa 
23- Roberto Brito 
24- José Candido da Silva 

 ، وفد المنظمات غير الحكوميةأميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مندوب Alessandra Nilo( الميس ر ) -25
 

المناعة البشرية،  الواليات المتحدة يا  المتعايشين مع فيروس نقص ابرين جندر مع الع البؤريةمجموعة المناقشة 
 األميركية:

26- Lee Andel Dewey يا  متعايو مع فيروس نقص المناعة البشرية، شيكاغو، الينـو ، عابر جندر 
27- Shaun يا  متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشرية، عابرة جندر 
28- Cortney ميسيسيبييا  متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشرية، ، عابرة جندر 
29- Tasha يا  متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشرية، ممفيس، تينيسي، عابرة جندر 
30- Dianaا  متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشرية، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، عابرة جندري 
31- Teo Drake يا  متعايو مع فيروس نقص المناعة البشرية، ماساتشوستس، عابر جندر 
32- Nikee ا  متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشرية، أتالنتا، جورجياي، عابرة جندر 
 ، مندوب أميركا الشمالية، وفد المنظمات غير الحكوميةAndrew Spieldenner)الميس ر(  -33

 
مع المراهقات والشابات وممثالت من منظمات المراهقات والشابات، شرق أفريقيا  البؤريةمجموعة المناقشة 

 وجنوب أفريقيا: 

34- Irene Ogeta ،ATHENAكينيا ، 
35- Yvonne مراهقة، زيمبابو ، 
36- Helena Nangombeتمكين الشابات، ناميبيا ، 
37- Allenمراهقة، اوغندا ، 
38- Lucy Wanjiku Njenga الحكومية ، مندوبة أفريقيا، وفد المنظمات غير 
 

مع المياجرين وممثلي منظمات للمياجرين ومن أجل المياجرين، كندا والواليات المتحدة  البؤريةمجموعة المناقشة 
 األميركية: 



 

 

 

27 

 

39- Teresia Otienoــرية، ، برنامج خاص ب ــياتل،المتعددة لثقافاتل مركز الصــحةفيروس نقص المناعة البش   ، س
فيروس نقص المـناـعة البشـــــرـية؛   المتـعايشـــــين معكيين ير كـية؛ تجمع األمير واشـــــنطن، الوالـيات المتـحدة األم

 كا الشماليةر يفيروس نقص المناعة البشرية، أممع  المتعايشاتالنساء  ومجموعة
40- Sipiwe Mapfumo وس ، منـسق برنامج المجتمعات األفريقية، رابطة مجموعة المتعايـشين/المتعايـشات مع فير

 نقص المناعة البشرية، كالغار ، ألبرتا
41- Amanda Lugg ميم، الخدمات ايفريقية، نيويوركال، مدير المناصرة وبرمجة مجتمع 
42- Simret Daniel ،منسـق المشـروع: المعرفة من أجل العمل، مركز موارد التثقيف الجنسـي، وينيبيغ، مانيتوبا ،

 كندا
43- Ana Iervolino ، كندابحوث، مركز موارد التثقيف الجنسي، وينيبيغ، مانيتوباالتقييم والمحلل برنامج ، 
44- Ashley Doung ،لجنة اييدز في وندسور، أونتاريو، كندا 
 ، مندوب أميركا الشمالية، وفد المنظمات غير الحكوميةWangari Tharao)الميس ر(  -45
 
 

 : قائمة النصوص2ملحق 

 المجتمع المدني يصدرهاالموارد التي 

 GNP+; 2019وضع الميل األخير أوال : بيان موقف بش ن التغطية الصحية الشاملة.  .1

 GNP+; 2019الى آلية مساءلة قوية بش ن التغطية الصحية الشاملة )بيان صحفي(.  +GNPيدعو  .2

 NSWP; 2019مذكرة إعالمية موجزة: التغطية الصحية الشاملة.  .3

 INPUD; 2019ما معنى التغطية الصحية الشاملة لمستخدمي المخدرات؟ موجز تقني،  .4

النشاط العالمي ، MPactالدعوة الى العمل: وضع الميل األخير أوال  لإلسراع بالتغطية الصحية الشاملة للجميع.  .5
 2019لصحة وحقوق الرجال المثليين؛ 

النشاط العالمي لصحة وحقوق الرجال  MPactالرئيسية.  يةالسكان للفئاتضمان التغطية الصحية الشاملة  .6
 2019المثليين؛ 

    GATE; 2019التغطية الصحية الشاملة )بيان صحفي(.   – 2019يوم الصحة العالمي  .7

 GATE; 2018اجتماع منظمة الصحة العالمية: التغطية الصحية الشاملة )بيان صحفي(.  .8

ــكان الفئاتترك  .9 ــي لعام  يةالسـ ــياسـ ــية في الخلف في البيان السـ ــاملة.  2019الرئيسـ ــحية الشـ حول التغطية الصـ
MPact ، 2019النشاط العالمي لصحة وحقوق الرجال المثليين؛ 

في قلب الرعاية الصــحية األولية والضــرورية للتغطية الصــحية الشــاملة: موجز   –اســتجابات المجتمع للصــحة  .10
 Free Space Process and PITCH, 2019للمناصرة. 

 على شبكة االنترنت حول ت ثير التغطية الصحية الشاملة على المجتمعات: AidsFondsسلسلة من مقاالت  .11

نقص المناعة البشـرية مع نشـر التغطية الصـحية لماذا يجب أن تتجه الدروس المسـتفادة من قضـية فيروس  •
must-hiv-from-lessons-(https://aidsfonds.org/story/why- الشــاملة في شــرق وجنوب أفريقيا

africa)-southern-and-east-in-out-rolls-uhc-as-heeded-be 

ــمان • ــحية  كيفية ض ــرية في فيتنام الى التغطية الص ــول المجتمعات المت ثرة بفيروس نقص المناعة البش وص
ــاملة in-hiv-by-affected-communities-ensure-to-(https://aidsfonds.org/story/how- الشـ

uhc)-access-can-vietnam 

التغطية الصحية الشاملة للفئات الميمشة في أندونيسيا  جلبكيفية  •
-groups-marginalised-to-uhc-bring-to-https://aidsfonds.org/work/pitch/story/how(
)indonesia-in 

 في كينيا تجاهل فيروس نقص المناعة البشريةالتجريبي التغطية الصحية الشاملة برنامج ستطيع يلماذا ال  •
)hiv-ignore-to-afford-cannot-pilot-uhc-kenyas-https://aidsfonds.org/story/why( 

  االنكماون مالخدمات  منع أوكرانيا: كيفية  التغطية الصحية الشاملة في  •
-from-services-stop-to-how-ukraine-in-https://aidsfonds.org/work/pitch/story/uhc(
)shrinking 

ييدز في التغطية الصــحية الشــاملة: االعتماد لفيروس نقص المناعة البشــرية وا  للتصــد حو االندماج التحويلي ن .12
 .PITCH; 2019 لفيروس نقص المناعة البشرية واييدز  التصد على نقاط القوة والنجاحات في 

    Frontline AIDS; 2019  إعالن األمم المتحدة العالمي للرعاية الصحية أضعف الفئات؟ يخذلهل  .13

https://aidsfonds.org/work/pitch/story/how-to-bring-uhc-to-marginalised-groups-in-indonesia
https://aidsfonds.org/work/pitch/story/how-to-bring-uhc-to-marginalised-groups-in-indonesia
https://aidsfonds.org/story/why-kenyas-uhc-pilot-cannot-afford-to-ignore-hiv
https://aidsfonds.org/work/pitch/story/uhc-in-ukraine-how-to-stop-services-from-shrinking
https://aidsfonds.org/work/pitch/story/uhc-in-ukraine-how-to-stop-services-from-shrinking
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مجتمع آســـيا والمحيط من التغطية الصـــحية الشـــاملة  حولالتغطية الصـــحية الشـــاملة التي نريدها: بيان موقف   .14
ــيا والمحيط اليادئ لمنظمات خدمات اييدز / APCASOاليادئ والمجتمع المدني.  ;GFAN AP و مجلس آسـ

2017 

شرية واالجتماع الرفيع المستو. حول التغطية الصحية الشاملة: ما هو على المحك؟ بفيروس نقص المناعة ال .15
(blog) UNAIDS; 2019 

، تحليل واستفسارات من مجموعات  2019فيروس نقص المناعة البشرية والتغطية الصحية الشاملة: نتائج مسح  .16
 .2019المتعايشين والمت ثرين والميتمين بفيروس نقص المناعة البشرية. مركز المشاركة المجتمعية؛ 

ــاء على وباء  .17 ــم للمجتمعات المحلية في بلوغ األهداف العالمية للقضــ ما تقدمه المجتمعات المحلية: الدور الحاســ
 Stop AIDS Alliance and UNAIDS; 2015اييدز. 

املة.  لية الجتماع األمم المتحدة الرفيعاجراءات المجتمع المدني ذات األو .18 تو. المعني بالتغطية الصـحية الـش المـس
 .2030آلية مشاركة المجتمع المدني للتغطية الصحية الشاملة 

 )are/-we-https://nobodyleftoutside.eu/who(مبادرة عدم ترك أ  فرد في الخلف )الموقع(  .19

 
 

 

 الموارد التي تصدرها األمم المتحدة والوكاالت األخرى  

التغطية الصـحية الـشاملة: التحرك  – ايعالن الـسياـسي لالجتماع الرفيع المـستو. حول التغطية الصـحية الـشاملة .20
 .2019معا  لبناء عالم أكثر صحة. الجمعية العامة لامم المتحدة؛ 

فيروس نقص المناعة البشـرية والتغطية الصـحية الشـاملة: دليل للمجتمع المدني. برنامج األمم المتحدة المشـترك  .21
 .2017المعني بااليدز؛ 

خدمات فيروس  علىاألشــخاص  حصــولالحقوق، كســر الحواجز،  : الدفاع عنالصــميمالمجتمعات المحلية في  .22
 .2019. برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز/؛ 2019إليدز لتحديث العالمي النقص المناعة البشرية: 

 .الصــميملفيروس نقص المناعة البشــرية: قصــص عن وضــع الناس في   والتصــد أهداف التنمية المســتدامة  .23
 .2017؛ المعني بااليدز  متحدة المشتركبرنامج األمم ال

حركة التغطية الصـحية الشـاملة. اجتماع األمم المتحدة  حول اسـئلة أسـاسـيةلبناء عالم أكثر صـحة:  ا  التحرك مع .24
 .2030. التغطية الصحية الشاملة الرفيع المستو. بش ن التغطية الصحية الشاملة

 .2030)موقع الكتروني(. التغطية الصحية الشاملة  2030التغطية الصحية الشاملة  .25
(https://www.uhc2030.org/our-mission/)  

املة. الفريق المرجعي   الصـحة للجميع: إعالن .26 موقف وتوصـيات إلى الدول األعضـاء بـش ن التغطية الصـحية الـش
 .2019؛ فيروس نقص المناعة البشرية وحقوق اينسان بش ناييدز بحدة المشترك المعني لبرنامج األمم المت

فيروس نقص المناعة البشــرية الشــاملة في نظم ل  التصــد : تعزيز ودمج 3 التنمية المســتدامة رقمتحقيق هدف  .27
المجلس التنســيقي للبرنامج لد. برنامج األمم المتحدة المشــترك   الصــحة المســتدامة للتغطية الصــحية الشــاملة.

 .2019المعني بااليدز؛ حزيران/يونيو 

التغطية الصحية الشاملة )صفحة الويب(. منظمة الصحة العالمية  معلومات/بيان حقائق .28
(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc) 

 .2018عالمية؛ متعلق بالخدمات الصحية المتكاملة التي ترك ز على الناس. منظمة الصحة الإطار عمل  .29

30. Odugleh-Kolev A, Parrish-Sprowl J .التغطية الصحية الشاملة ومشاركة المجتمع ، 
Bull World Health Organ. 2018;96(9):660–661  

: خطة منظمة الـصحة العالمية الخمـسية للمـساعدة في 2023-2019جميع لطبية مـضمونة الجودة ل عالجاتتقديم  .31
 .2019. منظمة الصحة العالمية؛ فعالةبناء أنظمة تنظيمية 

 The Lancet. 2019;394(10194):187اعطاء األولوية لوضع ايعاقة في التغطية الصحية الشاملة.  .32

  ؛فتقر إلى الخدماتتو  اإهماليتم  التي ةالرئيســي يةالســكانالفئات فرصــة للوصــول إلى التغطية الصــحية الشــاملة:  .33
ــعفاء:  ــالمة العالم، وخدمة الضــ ــحة، والحفاظ على ســ ــة لتعزيز الصــ فيروس نقص المناعة حول ورقة مناقشــ

الـشاملة للمجتمع  الـصحية التغطيةاجتماع ، وا  البـشرية، والتياب الكبد الفيروـسي والـسل واألمراض المنقولة جنـسي
 .2018أعد ته منظمة الصحة العالمية؛ آذار/مارس  المدني،

https://nobodyleftoutside.eu/who-we-are/
https://www.uhc2030.org/our-mission/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
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رية والتياب  حولتعزيز الصـحة والحفاظ على ـسالمة العالم وخدمة الضـعفاء: تقرير  .34 فيروس نقص المناعة البـش
منظمة  والتغطية الصــحية الشــاملة: اجتماع المجتمع المدني. ا  الكبد الفيروســي والســل واألمراض المنقولة جنســي

   .2018الصحة العالمية، آذار/مارس 

 أهداف التنمية المسـتدامة: حان وقت الثورة. لجنة النسـيت للصـحة العالمية فترة خاللنظم صـحية عالية الجودة  .35
(The Lancet Global Health Commission ،) 2018أيلول/سبتمبر. 

وـضع النـساء واألطفال والمراهقين في ـصميم التغطية الـصحية الـشاملة، موجز للمناـصرة. ـشراكة من أجل ـصحة  .36
 .2019األم والوليد والطفل؛ 

لفيروس نقص المناعة البشـرية والسـل والمالريا. الصـندوق العالمي  التصـد الدور الحاسـم للمجتمعات: تعزيز  .37
 .2018؛ نيسان/أبريل لمكافحة اييدز والسل والمالريا

. برنامج األمم المتحدة المشــــترك المعني : من األنظمة الصــــحية والمجتمعية إلى األنظمة الصــــحيةا  أقو. مع .38
 .2016بااليدز. 

على شبكة اينترنت(. المنتد.  مقال) عالميا  الزمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة أربعة تحوالت جذرية  .39
 2019نيسان/أبريل  4؛ االقتصاد  العالمي

 (https://www.weforum.org/agenda/2019/04/universal-health-coverage-world-day-
healthcare-sustainable-development-goal-3-un-radical-shifts/) 

  11-5، البند المؤقت من جدول األعمال A72/12الوثيقة  الرعاية الصحية األولية نحو التغطية الصحية الشاملة.  .40
 .2019نيسان/أبريل  1، 72لجمعية الصحة العالمية رقم 

عاون بين المنظمات متعددة أقو.، صـحة أفضـل: خطة عمل عالمية لحياة صـحية ورفاه للجميع: تعزيز الت تعاون .41
منظمة الصـحة العالمية؛  بالصـحة. الخاصـةفي تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة  الوطنياألطراف لتسـريع التقدم 

2019. 

42. Ooms G, Kruja K ، ــد دمج ــرية  التصــ ــحية /العالمي لفيروس نقص المناعة البشــ اييدز في التغطية الصــ
 41:(1)15؛ 2019. الصحة العالمية .سيلباألمر ال، لكن ليس ا  ممكنيكون الشاملة: مرغوب فيه، ربما 

 

 
 

  

https://www.weforum.org/agenda/2019/04/universal-health-coverage-world-day-healthcare-sustainable-development-goal-3-un-radical-shifts/
https://www.weforum.org/agenda/2019/04/universal-health-coverage-world-day-healthcare-sustainable-development-goal-3-un-radical-shifts/
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 المـــراجــــع

؛ مذكرة موجزة: التغطية الصــحية  GNP+  ،2019، )نشــرة صــحفية(،لتغطية الصــحية الشــاملةإلى آلية مســاءلة قوية ل  +GNPيدعو  1
ــاملة،  ــحفية(،  خذل؛ هل NSWP  ،2019الشـ ــرة صـ ــعف الفئات؟ )نشـ ــادر عن األمم المتحدة أضـ ــحية العالمي الصـ إعالن الرعاية الصـ

Frontline AIDS  ،2019 حول التغطية الصـحية  2019ايعالن السـياسـي لعام  الخلف حسـب السـكانية الرئيسـية في    الفئاتيتم ترك و؛
   .MPact ،20192016الشاملة، )بيان صحفي(، 

ــاء على أوبئة اييدز والســــل والمالريا واألمراض المدارية الميملة ومكافحة التياب الكبد واألمراض المنقولة بالمياه  : 3-3اليدف  2 القضــ
  .2030بحلول عام  ، وذلكوغيرها من األمراض المعدية

، برنامج األمم المتحدة   2021-2016في المسـار السـريع للقضـاء على االيدز: برنامج األمم المتحدة المشـترك المعني بااليدز: اسـتراتيجية  3
 المشترك المعني بااليدز.

خيصـه وعالجه ورعاي 4 رية وتـش ية: تحديث ا ةالمبادئ التوجييية الموحدة بـش ن الوقاية من فيروس نقص المناعة البـش كانية الرئيـس لفئات الـس

 .2016. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016عام 

: تحقيق التغطية الـصحية الـشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، والحـصول على خدمات الرعاية الـصحية األـساـسية  8-3اليدف  5

 .للجميع وبتكلفة معقولةالجيدة، والحصول على األدوية واللقاحات األساسية الم مونة والفعالة والجيدة 

 لويب(، منظمة الصحة العالميةالتغطية الصحية الشاملة والتمويل الصحي )صفحة ا 6
)https://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/en/( 

 .2017تقرير الرعاية الصحية الشاملة، منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، تتبع  7

 .2017للمجلس التنسيقي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز،  41تقرير ممثل المنظمات غير الحكومية، االجتماع  8

 .بااليدز؛وباء اييدز؛ جنيف: برنامج األمم المتحدة المشترك المعني  تقضي علىالمدن السريعة المسار: المدن التي  9

البشــرية/اييدز. )دراســة حالة مقدمة إلى وفد المنظمات غير فيروس نقص المناعة ضــد ، التحالف اليند   Ujwalaدراســة حالة أوكواال 10
 الحكومية(.

ــات  11 ــار منخفض  حالةغواتيماال والجميورية الدومينيكية كدراســ ــكل غير عاد  في البلدان ذات معدل انتشــ ارتفاع معدالت الوفيات بشــ
 ظمات غير الحكومية(.لفيروس نقص المناعة البشرية، ريتشارد ستيرن. )دراسة حالة مقدمة إلى وفد المن

 LoveYourself ،us.html-http://www.loveyourself.ph/p/about)الموقع(  12

 : الفليبين، برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز. 2018بيان وقائع محلية  13

ــميمالمجتمعات المحلية في  14 ــر الحواجز، : الدفالصـ ــولاع عن الحقوق، وكسـ ــين مع خدمات ال ووصـ فيروس نقص المناعة الى المتعايشـ
 .2019برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز؛  . جنيف:2019اييدز على الصعيد العالمي  المستحدث في مجالالبشرية: 

 نيا، برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز. : أوكرا2018بيان وقائع محلية  15

للتحالف من أجل الصـحة    Salyuk T و  Kyiv, Sazonova Yالنتائج الرئيسـية للمراقبة السـلوكية الحيوية بين الفئات السـكانية الرئيسـية:  16
 .2018العامة، 

17 SisterSpace ،مشاركة مجتمعية للنساء فقط باستخدام المساحة :SisterSpace; and SisterSpace 
do/program/sisterspace/-we-https://atira.bc.ca/what .)دراسة حالة مقدمة الى وفد المنظمات غير الحكومية( . 

 .2019؛  +GNPوضع الميل األخير أوال : إعالن موقف بش ن التغطية الصحية الشاملة.    18

 /https://www.who.int/social_determinants/en، ويب( منظمة الصحة العالميةالالمحددات االجتماعية للصحة، )صفحة  19

املة. جنيف: الفريق المرجعي المعني بفيروس  بخصـوصموقف وتوصـيات للدول األعضـاء  إعالنللجميع: الصـحة  20 التغطية الصـحية الـش
 .2019اييدز؛ بنقص المناعة البشرية وحقوق اينسان التابع لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني 

التحالف العالمي للقاحات والتحصــــين، برنامج األمم المتحدة المشــــترك المعني بااليدز، برنامج األمم المتحدة  منظمة الصــــحة العالمية،  21
تعاون أقو. وصـحة أفضـل: خطة عمل عالمية لحياة  االنمائي، صـندوق األمم المتحدة لانشـطة السـكانية، برنامج األغذية العالمي، وغيرها. 

ــتدامة صــــحية ورفاه للجميع: تعزيز التعاون   المتعلقةبين المنظمات المتعددة األطراف لتســــريع تقدم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المســ
 .2019بالصحة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

لإليدز: التشــــاور التقني بشــــ ن  العالمي للتصــــد : تحديد األهداف واألثر واالحتياجات من الموارد 2025إليدز لعام للتصــــد  لأهداف  22
 .2019 بااليدز؛عوامل االجتماعية التمكينية. جنيف: برنامج األمم المتحدة المشترك المعني ال

ا  23 دز في جنوب أفريقـي ال االـي ة في مـج الف الحقوق والتنمـي اطر، مركز بحوث ARASAتـح ة األفراد CHRR المـخ .  CEDEP، ومركز تنمـي
ات المتعلقة ب ل برنامج  أفضـل الممارـس رية/االيدز ووفيروس نقص  الـس ان المناعة البـش ؛ وتعزيز في مالو  على الصـعيد الوطنيحقوق اينـس

ــرق أفريقيا:   ــحة والحقوق في جنوب وشـ ــاءلة في مجال الصـ ــة حالة هناكالقدرات وتعبئة المجتمعات المحلية والدعوة إلى المسـ  من دراسـ
ARASA  بشــرية والســل وحقوق اينســانعة الفيروس نقص المنا بخصــوص برامج والمناصــرةتعزيز القدرات دعمت ، ARASA   دراســة(
 .(قدمت إلى وفد المنظمات غير الحكوميةحالة 

ات المتعلقة ب 24 رية/االيدز  الـسل برنامج  أفضـل الممارـس ان ووفيروس نقص المناعة البـش   ؛في مالو  على الصـعيد الوطنيحقوق اينـس

 .CEDEP، ومركز تنمية األفراد CHRR ، مركز بحوث المخاطرARASAتحالف الحقوق والتنمية في مجال االيدز في جنوب أفريقيا 

25  Fundación Huésped   ،)موقع المؤـسـسة(https://www.huesped.org.ar/institucional/وتحـسين الظروف المعيـشية للعابرين جنـسيا ،   ؛
Fundación Huésped .)دراسة حالة مقدمة الى وفد المنظمات غير الحكومية( 
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ــتقصــائية الوطنية الخاصــة بالصــحة والظروف  26 ــة االس ــية للعابرين جندرالدراس والجمعية األرجنتينية   Fundación Huéspedيا ، المعيش

Transvestite, Transsexual 2013يا ، والعابرين جندر. 

ورفع الصـوت: النسـاء وفيروس نقص المناعة البشـرية في   وقفة؛  2017قصـص صـامتة، مينا روزا  ؛  http://menarosa.org/مينا روزا   27
  . 2012الشرق األوسط وشمال أفريقيا، برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز، 

كز على األفراد. جنيفمات الصحية المتكامد إطار العمل المتعلق بالخ 28  .2016: منظمة الصحة العالمية؛ لة التي تر 
فيروس نقص المناعة   ممثلين للمتعايشين مع يمالمجتمع المدني، بما في ن منذة، وممثليـ  منف، وبلدان انحين متنوعين عقد فريق عمل يضم م 29

ذلك حركة  توحيد استخدام التعاريف، بما في بيدف ، ةالرئيسي يةالسكان الفئاتمن البشرية، والنساء والفتيات المراهقات والشابات والشباب 
حصول على النة لضمان ـ  "العوامل التمكينية االجتماعية" والتوصية بالممارسات الجيدة واألساليب المحسو  المجتمع"  بقيادة" التصد  لاليدز

 المنظمات المجتمعية والشبكات. من قبل التمويل

ــاء على االيدز بحلول   30 ــد  الذ  يقوده   2030تقرير ممثل المنظمات غير الحكومية: نياية غير محتملة: القضـ ــتدام للتصـ دون تمويل مسـ
 .2016، دة المشترك المعني بااليدز، جنيفللمجلس التنسيقي لبرنامج األمم المتح 39المجتمع. االجتماع 

31  García R-Rodriguez ،Bonnel R. البشرية/االيدز. المناعة  نقـــص لفيـــروس التصـــد   في المجتـــمع دور حـــول األدلة قاعـــدة ادةـــ زي     

Health Community EpidemiolJ ، 8-2012;66 Suppl 2:ii7. 

ــحة العالميةمنظمة  32 ــيطرة على  WHOالصـ ،  PEPFAR، خطة الرئيس الطارئة لإلغاثة من االيدز CDCاألمراض والوقاية ، مركز السـ
على العالج المضاد للفيروسات القيقرية   لتقديماعتبارات أساسية .  IAS، المجتمع الدولي ضد االيدز USAIDة للتنمية الدوليةيالوكالة األميرك
: منظمة الصــحة العالمية؛ ة. جنيفالرئيســي يةالســكان والفئاتدة: األطفال والمراهقين والنســاء الحوامل والمرضــعات لفئات محد نحو متمايز  
 .2017تموز/يوليو 

الدفاع عن الحقوق، كســر الحواجز، وصــول خدمات فيروس نقص المناعة البشــرية الى المســتفيدين: تحديث  المجتمعات في الصــميم: 33
 .2019: برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز؛ . جنيف2019عالمي حول االيدز 

صــندوق األمم الجنس، منظمة الصــحة العالمية، برنامج األمم المتحدة المشــترك المعني بااليدز، الشــبكة العالمية لبرامج عاملي/عامالت  34
البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة االنمائي. تنفيذ برامج شاملة خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/االلتيابات  المتحدة لانشطة السكانية،

 .2013: منظمة الصحة العالمية؛ لية من التدخالت التعاونية. جنيفالمقاربات العم المنقولة جنسيا  مع عاملي/عامالت الجنس:

 مقدمة الى وفد المنظمات غير الحكومية(. )دراسة حالة ،/APICHA ،https://www.apicha.orgموقع  35

، HOYMAS ،AidsFondsو ؛ HOYMAS ،http://www.hoymas.or.ke/#sthash.Yh7bK7XA.dpbsموقع  36
hoymas-akeny-work-sex-https://aidsfonds.org/work/pitch 

ــات الجيدة لموظفي النظام الصــحي،  37 الجنس في توعية   عامالتتجربة :  من المرضــى إلى مروجي التغيير؛ وRedTraSexدليل الممارس
، RedTraSex،  كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيرييروس نقص المناعة البشــرية في أمبف الخاصــةالعاملين في مراكز الصــحة والخدمات 

 حالة مقدمة الى وفد المنظمات غير الحكومية(.)دراسة 

: منظمة الصحة العالمية؛ . جنيف2017منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي. تتبع تقرير الرعاية الصحية الشاملة: تقرير الرصد العالمي  38
2017. 

دون تمويل مســــتدام للتصــــد  الذ  يقوده   2030غير محتملة: القضــــاء على االيدز بحلول  نيايةممثل المنظمات غير الحكومية:   تقرير 39
 .2016، دة المشترك المعني بااليدز، جنيفللمجلس التنسيقي لبرنامج األمم المتح 39المجتمع. االجتماع 

للنساء الحوامل وشركائين الذكور في مقاطعة نيانزا،   (HOPE)فعالية تكلفة اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والتعليم المنزلي إظيار 40

 .2016آب/أغسطس  JAIDS  ،1، مجلة متالزمات نقص المناعة المكتسبةكينيا

 .2015المتحدة المشترك المعني بااليدز وأطباء بال حدود تقديم العالج المضاد للفيروسات القيقرية من قبل المجتمع، برنامج األمم  41

؟ ملخص دعم هل التثقيف عن طريق األقران فعال للوقاية من فيروس نقص المناعة البشـــرية في البلدان المنخفضـــة والمتوســـطة الدخل 42

 .2010. أيلبل/سبتمبر P Steinmannلمراجعة منيجية، 

43  Ooms G, Kruja K ، يكون لة: مرغوب فيه، ربما  مفي التغطية الـصحية الـشا اييدز/العالمي لفيروس نقص المناعة البـشرية التـصد دمج
 15( 1) 41:؛ 2019. . الصحة العالميةباألمرالسيلليس  ه، لكنا  ممكن

 .2017: منظمة الصحة العالمية؛ جنيف لتحليل الكفاءة عبر البرامج الصحية. المنظومةنيج على مستو.  44

الصــعاب، )مقالة على شــبكة اينترنت(، الصــندوق العالمي لمكافحة اييدز والســل والمالريا؛ واالســتثمار في المســتقبل: النســاء  مواجية 45
 .2019 والفتيات بكل تنوعين، الصندوق العالمي لمكافحة اييدز والسل والمالريا،

 شترك المعني بااليدز.، )صفحة الويب(، برنامج األمم المتحدة الم2018البلد: جنوب أفريقيا  46

ــترك المعني بااليدز؛ المجتمعية الى أنظمة الصــحة. جنيفأقو. معا : من الصــحة والنظم  47 ؛ واطباء بال 2016: برنامج األمم المتحدة المش
اطباء بال حدود.  تمع: خبراتحدود، برنامج األمم المتحدة المشــترك المعني بااليدز. تقديم العالج المضــاد للفيروســات القيقرية من قبل المج

 .2015؛ برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز؛ جنيف

ــحة العالمية 48 ــيطرة على ،  WHOمنظمة الصـ ،  PEPFAR، خطة الرئيس الطارئة لإلغاثة من االيدز CDCاألمراض والوقاية مركز السـ
على العالج المـضاد للفيروـسات القيقرية   لتقديماعتبارات أـساـسية . IASااليدز، المجتمع الدولي ـضد  USAIDة للتنمية الدوليةيالوكالة األميرك
: منظمة الصــحة العالمية؛ ة. جنيفالرئيســي يةالســكان والفئاتلفئات محددة: األطفال والمراهقين والنســاء الحوامل والمرضــعات نحو متمايز  
 .2017تموز/يوليو 

: يؤد   4؛ وتغيير القصـة 2019؛ AIDSFONDS: تعاون المجتمع المدني مع الحكومة الفيتنامية. أمسـتردام: AIDSFONDSدراسـة حالة  49
 .2018التعاون الناجح مع الحكومة الى استدامة وتمكين البرامج التي يقودها المجتمع المحلي. أمستردام: سد الفجوات؛ 

 المتحدة المشترك المعني بااليدز.، برنامج األمم 2018بيان وقائع محلية: فيتنام  50
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لمـساعدة في بناء أنظمة لمنظمة الـصحة العالمية بيدف ا: الخطة الخمـسية 2023-2019لجميع ا الـستيالك طبية مـضمونة الجودة مادةتقديم   52
 .2019: منظمة الصحة العالمية؛ جنيف فعالة.تنظيمية 

ــميمالمجتمعات المحلية في  53 ــر الحواجز، : الدفالصـ ــولاع عن الحقوق، وكسـ ــين مع خدمات ال ووصـ فيروس نقص المناعة الى المتعايشـ
 .2019برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز؛  . جنيف:2019اييدز على الصعيد العالمي  المستحدث في مجالالبشرية: 

ل إلييا دولة من غرب إفريقيا: النتائج التي توصـــ   11فيروس نقص المناعة البشـــرية في الخاصـــة برعاية اســـتمراربة الفيم الثغرات في  54
 .2019والمرصد ايقليمي لعالج المجتمع؛  ITPCو  ITPCمرصد العالج المجتمعي ايقليمي في 

55  FSP ،GFANالمجلس الدولي لمنظمات خدمات اييدز، و/ICASO .الرئيسـية والصـندوق العالمي: تحقيق نتائج رئيسـية.  يةالسـكان الفئات
 .2016شبكة المدافعين عن الصندوق العالمي؛ 

أقو.، صـحة أفضـل: خطة عمل عالمية لحياة صـحية ورفاه للجميع: تعزيز التعاون بين المنظمات متعددة األطراف لتسـريع التقدم  تعاون 56
 .2019منظمة الصحة العالمية؛  بالصحة. الخاصةفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة  الوطني

57  Bekker LG  ،Alleyne G ،Baral S .خالل فترة وتعزيز التصـد  لفيروس نقص المناعة البشـريةية معالالصـحية بال النيوض، وآخرون 
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