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المجلس التنسيقي للبرنامج/
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز
(45)/19.23

البند  1-4من جدول األعمال

لماذا لن تنجح التغطية الصحية الشاملة بدون المتعايشين مع فيروس
نقص المناعة البشرية وغيرهم من الفئات السكانية الرئيسية وكذلك
النساء والشباب

تقرير من المدير التنفيذي للمنظمات غير الحكومية

 12-10ديسمبر /2019جنيف ،سويسرا
مجلس تنسيق برنامج UNAIDS
تاريخ االصدار( :تاريخ االصدار)

مستندات إضافية لهذا البند:
ال شيء
االجراءات المطلوبة خالل هذا االجتماع – إن المجلس التنسيقي للبرنامج مدعو لما يلي:
إدراك ما يلي:
4-1
 -1ينبغي أن يركــــــز التصــد العالمي لفيروس نقص المناعة البشــرية في المســتقبل على المكاســب التي تحققت في
حماية ودعم المتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من فئات السـكان الرئيسـية والنسـاء والشـباب،
يسرع هذه المكاسب؛ و
وأن ّ
 -2إن معالجة الدوافع االجتماعية واالقتصـادية والييكلية لوباء اييدز تسـاهم بشـكل أكبر في تحقيق األهداف الصـحية
العالمية األوسع نطاقا وفي ضمان التقدم عبر خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030حتى ال يبقى أحد في الخلف ؛
للتذكير:
2-4
 -1إن قرارات المجلس التنســيقي للبرنامج التاســع والثالثين من القرار  5.1إلى القرار  ،5.4بش ـ ن الدور األســاســي
للمجتمعات في القضــــ اء على اييدز بحلول عام  2030والقرار  8.4الذ يعترف "بالحاجة الملحة لدمج برمجة
التصــد لفيروس نقص المناعة البشــرية في البرامج الصــحية األخر ... .من أجل الســعي آلليات دعم  -متعدد
الجوانب  -أفضل للمجتمع المدني والمجتمعات المحلية كعناصر فاعلة في التنمية المستقلة"؛
 -2االلتزامات الوردة في ايعالن الســـياســـي األمم المتحدة الصـــادر عن االجتماع الرفيع المســـتو .بشـ ـ ن التغطية
الصحية الشاملة المعتمد في  10تشرين األول/أكتوبر 2019؛
3-4

أخذ العلم بالتقرير؛

4-4

يطلب من البرنامج المشــترك لبرنامج األمم المتحدة المشــترك المعني باييدز مواصــلة دعم الدول األعضــاء في
تييئة بيئة مواتية للمتعايشــين مع فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من الفئات الســكانية الرئيســية والنســاء
والشـباب من خالل معالجة العقبات االقتصـادية واالجتماعية والييكلية والتنظيمية ذات الصـلة والتغلب علييا  -بما
في ذلك الوصم والتمييز والتجريم  -و التي تحول دون حصوليم على خدمات شاملة لفيروس نقص المناعة البشرية
والبرامج المتعلقة بالصحة؛

5-4

يطلب من البرنامج المشـترك لبرنامج األمم المتحدة المشـترك المعني باييدز  -وفقا لتقسـيم العمل والتزام منظماته
المختلفة ،وبالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية  -أن يوصــي باتباع أســاليب لرصــد وإعداد تقارير
حول مشــاركة منظمات من قبل و/أو لصــالح المتعايشــين مع فيروس نقص المناعة البشــرية ،وغيرهم من الفئات
السكانية الرئيسية ومن النساء والشباب في استراتيجيات التغطية الصحية الشاملة وأطر الرصد والتقييم؛

6-4

يدعو البرنامج المشـــترك لبرنامج األمم المتحدة المشـــترك المعني باييدز إلى مواصـــلة دعم الدول األعضـــاء في
ضـــمان بقاء جميع عناصـــر البرمجة الشـــاملة الخاصـــة ب فيروس نقص المناعة البشـــرية ،على النحو المبين في
اسـتراتيجية برنامج األمم المتحدة المشـترك المعني باييدز ( ،)2021-2016أو أن تصـبح متاحة للمتعايشـين مع
فيروس نقص المناعة البشـــرية وغيرهم من الفئات الســـكانية الرئيســـية ،ومن النســـاء والشـــباب ،بموجب أطر
وسياسات التغطية الصحية الشاملة؛ و

7-4

يدعو الدول األعضـاء إلى المسـاهمة في تحقيق التزام خطة التنمية المسـتدامة لعام  2030بضـرورة عدم ترك أحد
في الخلف ووضـع المتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية ،والنسـاء
والشباب ،كشركاء وأصحاب مصلحة ميمين في تصميم وتنفيذ برنامج التغطية الصحية الشاملة ،وكذلك السياسات
والبرامج ذات الصلة ،من أجل تعزيز النيج الخاضعة للمساءلة التي تركـز على األفراد ويقودها المجتمع المحلي؛

* هذه هي القرارات النيائية المعتمدة خالل االجتماع الخامس والربعين للمجلس التنسيقي للبرنامج.
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المقــدمــــة
موضوع التقريــر
 .1كل عام ،يقوم وفد المنظمات غير الحكومية لد .المجلس التنسيقي للبرنامج بإعداد تقرير حول جانب من جوانب
يس تحق مزيدا من االهتمام ومنظورا أقو .للسـياسـة واتفاقا أوضـح عبر
التصـد لفيروس نقص المناعة البشـرية ـ
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باييدز.
 .2بالنسـبة لعام  ،2019يركــــــز تقرير وفد المنظمات غير الحكومية على الدور األسـاسـي للمتعايشـين مع فيروس
نقص المناعة البشرية وغيرهم من الفئات السكانية الرئيسية والنساء والشباب ،في جعل التغطية الصحية الشاملة
شاملة حقا كاستراتيجية فعالة تفيد جميع المحتاجين ،بما في ذلك األشخاص األكثر تيميشا.
 .3التغطية الصـحية الشـاملة قضـية حرجة لجدول أعمال الصـحة العالمي وللتصـد العالمي لفيروس نقص المناعة
البشـرية .وقد شـكــــ ـل موضـوع المناقشـات على المسـتويات الوطنية وايقليمية والدولية .في بعض هذه المنتديات
المتعددة القطاعات ،عبـــــر المجتمع المدني  -بما في ذلك منظمات وشبكات من ولصالح المتعايشين مع فيروس
نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية والنسـاء والشـباب  -عن احتياجاتيم واهتماماتيم فيما
يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة.
 .4شملت المنتديات الجلسة المواضيعية بش ن التغطية الصحية الشاملة في االجتماع الرابع واألربعين لبرنامج األمم
المتحدة المشــــترك المعني باييدز في يونيو/حزيران  ،2019واالجتماع الرفيع المســــتو .األول لامم المتحدة
المعني بالتغطية الصـحية الشـاملة في أيلول/سـبتمبر  ،2019وجلسـة االسـتماع الى أصـحاب المصـلحة المتعددين
في أبريل/نيسان  .2019ت ـ و ج االجتماع الرفيع المستو .بالموافقة على ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية
الشاملة.
 .5يحدد ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة فيم الدول األعضاء التصور اللتزامات التغطية الصحية
الشـاملة والتزاماتيا السـياسـية .تم انتقاد النص من قبل بعض األشـخاص في المجتمع المدني لعدم تحديد صـراحة
الفئات الســكانية الرئيســية  -الذين يعتبرون حاســمين في التصــد لفيروس نقص المناعة البشــرية  -مثل الرجال
المثليين وغيرهم من الرجـال الـذين يمـارســـــون الجنس مع الرجـال ،ومســـــتخـدمي المخـدرات ،وعـاملي/عـامالت
جن دريـا .هـذا ايغفـال  -خـاصـــــة عنـد مقـارنتـه بتحـديـد ايعالن "لجميع األطفـال والشـــــبـاب
الجنس والعـابرين ـ
واألشـــخاص ذو االحتياجات الخاصـــة والمتعايشـــين مع فيروس نقص المناعة البشـــرية والمســـنين والســـكان
األصـــليين والالجئين والمشـــردين داخليا والمياجرين"  -ينطو على خطر حجب بعض الســـكان عن التغطية
الصحية الشاملة .
 .6وثمة انتقاد آخر لإلعالن ،و هو أنه يفتقر إلى إطار عملي لاداء يجعل النتائج شـــفافة وقابلة للقياس .1بايضـــافة
إلى ذلك ،يفشل النص في ذكر الشروط الرئيسية للقضاء على وباء اييدز ،مثل عدم تجريم جميع الفئات السكانية
الرئيسـية ،وهي مسـ لة ذات أهمية حاسـمة لكل من الفئات السـكانية الرئيسـية وكذلك األمر للتصـد لفيروس نقص
المناعة البشرية.
 .7غير أن االعالن السياسي يوفر نقطة انطالق لما يلي:
• تثقيف المجتمعات المحلية حول ســـبب أهمية التغطية الصـــحية الشـــاملة في قضـــية فيروس نقص المناعة
البشرية؛
• رفع الوعية حول الصحة كحق من حقوق االنسان؛ و
• الشـروع في إجراءات المناصـرة لتعزيز التزامات الحكومة بشـ ن التغطية الصـحية الشـاملة ،والت كد من أن
التغطية الصحية الشاملة المحلية هي حقا شاملة.
 .8على المســـتو .العالمي  ،يوفر ايعالن أداة توافق في اآلراء يمكن من خالليا ألصـــحاب المصـــلحة مســـاءلة
الحكومات والمناصرة التخاذ إجراءات بش نيا ،بما في ذلك ضمان أن تكون التغطية الصحية الشاملة حقا شاملة.

3

الغرض من التقرير
 .9يســتند تقرير وفد المنظمات غير الحكومية لعام  2019إلى األســس التي تم وضــعيا حتى اآلن للحصــول على
التغطية الصـحية الشـاملة ،مع التطلع إلى مرحلته التالية ،حيث سـيتم تفعيل ايعالن السـياسـي .خالل تلك المرحلة،
ســتســاهم البلدان في تحقيق اليدف  3-32من أهداف التنمية المســتدامة وعدة أهداف أخر .عن طريق ايســراع
في تطوير وتن فيذ خطط وحزم وشراكات التغطية الصحية الشاملة.
 .10لدعم هذا األمر ،يتجاوز تقرير وفد المنظمات غير الحكومية رســـائل المناصـــرة الســـابقة للمجتمع المدني ("ما
نحتاجه من التغطية الصحية الشاملة") إلى نيج أكثر صراحة ("ما ننقله إلى التغطية الصحية الشاملة").
 .11يركــــــز التقرير بشــكل خاص على مســاهمات المنظمات والشــبكات التي يقودها المتعايشــون مع فيروس نقص
المناعة البشــرية وغيرهم من الفئات الســكانية الرئيســية والنســاء والشــباب ،الذين لعبوا دورا فريدا وأســاســيا في
التصــد لفيروس نقص المناعة البشــرية ،وأصــبح ممكن اآلن تكرار عمليم ،وتكييفه وتوســيع نطاقه في ســياق
التغطية الصحية الشاملة وغيرها من المجاالت الصحية.
 .12يعتبر االجتمـاع الخـامس واالربعون للمجلس التنســـــيقي للبرنامج أحد أول التجمعـات الدوليـة الكبر .التي تعقـد منذ
االجتماع الرفيع المســـتو .لامم المتحدة بشـ ـ ن التغطية الصـــحية الشـــاملة .يســـعى هذا التقرير إلى تعزيز هذه
الفرصة والدور القياد للبرنامج المشترك والدول األعضاء من خالل:
• زيادة الفيم وعرض وتوضـيح الممارسـات الجيدة والدروس المسـتفادة بشـ ن ايسـيامات الكبيرة التي يمكن
للمجتمعات والمنظمات وشـبكات المتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية
الرئيســية ،والنســاء والشــباب ،أن تقدميا إلى التغطية الصــحية الشــاملة ،بناء على تجاربيم في التصــد
لفيروس نقص المناعة البشرية ؛ و
•

إعادة ت كيد قرارات المجلس التنســـيقي للبرنامج وتوصـــية قرارات جديدة ،بحيث يمكن للبرنامج المشـــترك
دعم تلك المساهمات في تفعيل ايعالن السياسي وتحقيق تغطية صحية شاملة حقا.

منهجية التقرير
 .13يسـتند تقرير وفد المنظمات غير الحكومية لعام  2019إلى خبرات ودروس أعضـاء وناخبي وفد المنظمات غير
الحكومية في مجلس تنسيق البرنامج .تم تطويره من خالل أربعة منيجيات:
• دراســـات حاالت .تم نشـــر دعوة لدراســـات حاالت إلى جميع المناطق والناخبين المتمثلين ب عضـــاء وفد
المنظمات غير الحكومية؛
• مراجعة النصـــوص .وشـــمل ذلك أكثر من  40موردا (بما في ذلك الدراســـات البحثية وايحاطات وتقارير
التشــاور) التي أنتجتيا مجموعة من المجتمع المدني واألمم المتحدة والمنظمات األكاديمية .وشــملت مواقف
بشـ ن التغطية الصـحية الشـاملة التي طورتيا شـبكات عالمية من قبل ولصـالح المتعايشـين مع فيروس نقص
المناعة البشـــرية وغيرهم من الفئات الســـكانية الرئيســـية ،وتمثل وجيات نظر عناصـــرهم من جميع أنحاء
العالم؛
•

مقابالت مع ممثلين رئيســــيين .وقد أجريت هذه المقابالت مع  15ممثل عن المنظمات والشــــبكات من قبل
ولصــالح المتعايشــين مع فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من الفئات الســكانية الرئيســية والنســاء
والشباب؛ وأمانة برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باييدز؛ والمنظمة الراعية؛ و

مناقشــات المجموعات البؤرية .وقد أجريت مع  45ممثال للمتعايشــين مع فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من
الفئات السـكانية الرئيسـية والنسـاء والشـباب .من بين المشـاركين متعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية شـباب
وبالغين ،وعابرين جندريا متعايشـــين مع فيروس نقص المناعة البشـــرية ،وشـــباب من الفئات الســـكانية الرئيســـية،
وعاملي/عامالت جنس ،ومياجرين وفتيات مراهقات وشــابات .لقد جاءوا من أســتراليا والبرازيل وكندا وإندونيســيا
وكينيا وميانمار وناميبيا ونيبال وتايالند وأوغندا والواليات المتحدة األميركية وزيمبابو .
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المصطلحات الرئيسية المستخدمة في التقرير
سـ تخدم تقرير وفد المنظمات غير الحكومية العديد من المصـــطلحات الرئيســـية ،بما في ذلك "الفئات الســـكانية
 .14ي ـ
الرئيســـية" ،والتي يعرف عنيا برنامج األمم المتحدة المشـــترك المعني باييدز أنيا" :مجموعات من الناس أكثر
تعرضــا اللتقاط فيروس نقص المناعة البشــرية أو لنقله ،وتعتبر مشــاركتيم حاســمة في نجا التصــد لفيروس
نقص المناعة البشـرية ."3وتشـمل الفئات السـكانية الرئيسـية في جميع البلدان المتعايشـين مع فيروس نقص المناعة
البشـــــريـة ،والرجـال المثليين وغيرهم من الرجـال الـذين يمـارســـــون الجنس مع الرجـال ،والعـابرين جـن دريـا،
ومستخدمي المخدرات وعاملي/عامالت الجنس.
 .15يركــــز التقرير أيضا على النساء والشباب .بايضافة إلى ذلك ،يقر ب ن مجموعات أخر .من الناس يمكن أيضا
أن تتعرض بدرجة عالية لفيروس نقص المناعة البشـــرية بســـبب ظروفيم .4مثال "األشـــخاص الذين يعانون من
ظروف هشـة" :السـكان األصـليون والمياجرون الموثقون وغير الحاملين للوثائق ،والعمال المتنقلون واألشـخاص
الذين يعيشون في المناطق الريفية أو الحدودية.
 .16تعرف منظمة الصــــحة العالمية التغطية الصــــحية الشــــاملة وهي بتوجيه من اليدف  5 8-3من أهداف التنمية
المسـتدامة ،ب نيا نيج يمكن من خالله "لجميع الناس والمجتمعات اسـتخدام الخدمات الصـحية التعويضـية والوقائية
والعالجية والت هيلية والتخفيفية التي يحتاجون إلييا .وأن تكون ذات جودة فعالة ،مع ضـــمان أال يؤد اســـتخدام
هذه الخدمات إلى تعريض المســتخدم لمصــاعب مالية ".6وكما تذكر منظمة الصــحة العالمية الحقا ،يتضــمن هذا
التعريف ثالثة أهداف مترابطة:
•

اينصاف في الوصول إلى الخدمات الصحية ،أ يجب الوصول ليذه الخدمات من قبل كل من يحتاج إلييا،
وليس فقط أولئك الذين يستطيعون دفع ثمنيا؛

•
•

يجب أن تكون جودة الخدمات الصحية عالية بما يكفي لتحسين صحة أولئك الذين يتلقون الخدمات ؛ و
يجـب حمـايـة النـاس من المخـاطر المـاليـة ،وبـالتـالي ضــــمـان أن تكون تكلفـة اســـــتخـدام الخـدمـات ال تعرض
األشخاص لخطر الضرر المالي.

نظرة عامة حول مساهمات المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وغيرهم من الفئات
السكانية الرئيسية والنساء والشباب
 .17يوضـح هذا التقرير لماذا لن تنجح الرعاية الصـحية الشـاملة دون مسـاهمات المتعايشـين مع فيروس نقص المناعة
البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية ،والنسـاء والشـباب .كما يوضـح أن مسـاهماتيم سـتزيد بشـكل كبير
من إمكانات نجا التغطية الصــــحية الشــــاملة .إن أفراد المجتمع ومنظماتيم وشــــبكاتيم ،يجلبون تجارب فريدة
وخبرات ورؤ ..غالبا ما يعتمد األمر على عقود من التصــد لفيروس نقص المناعة البشــرية والمجاالت ذات
سـ ان والمســـاواة الجندرية .غالبا ما يتم الرجوع إلى تلك األصـــول ولكن ال يزال يتعين
الصـــلة ،مثل حقوق اين ـ
االعتراف بيا واســتخداميا بشــكل كامل على العديد من المســتويات التي تؤثر على التغطية الصــحية الشــاملة،
وبطرق يمكن أن تضمن حقا شمولية االستراتيجية.
 .18يصـف بقية هذا التقرير ويوضـح سـتة مسـاهمات رئيسـية يمكن للمنظمات التي يقودها المجتمع المحلي أن تقدميا
لبرنامج التغطية الصـــحية الشـــاملة .تم تحديد هذه المســـاهمات من قبل وفد المنظمات غير الحكومية من خالل
مراجعة النصوص والمقابالت والمناقشات التي أجريت للتقرير.
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المساهمة  :1التحديد والوصول الى األشخاص األكثر تهميشا أو من هم معرضين للخطر
 .19ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة يكلـف الدول األعضاء بما يلي:
الفقرة " :70الت كد من عدم ترك أ شـــخص في الخلف ،مع الســـعي يحضـــار أبعد شـــخص الى المقدمة ،مع
احترام كرامة االنسـان وانعكاس مبادئ المسـاواة وعدم التمييز .وكذلك األمر تمكين األشـخاص المسـتضـعفين أو
من هم في مواقف ضـعيفة وتلبية احت ياجاتيم من الصـحة البدنية والعقلية التي تنعكس في خطة التنمية المسـتدامة
لعام  ،2030شــاملة جميع األطفال والشــباب واألشــخاص ذو االحتياجات الخاصــة والمتعايشــين مع فيروس
نقص المناعة البشرية /اييدز والمسنين والسكان األصليين والالجئين والمشردين داخليا والمياجرين".
الفقرة " : 72تعزيز النظم الصحية القوية والمرنة ،والوصول إلى الفئات الضعيفة أو من هم في مواقف هشة".
 .20إن االسـتيداف الشـامل والوصـول الفعال ضـروريان للحصـول على التغطية الصـحية الشـاملة والصـحة العالمية
بشــكل عام .يتصــور هذا المفيوم تغطية تشــمل الجميع ،بما في ذلك األشــخاص المســتبعدون تقليديا من الرعاية
الصحية السائدة.
 .21وهذا أمر حيو لتغيير الواقع الذ يفتقر فيه أكثر من نصــف ســكان العالم إلى الخدمات الصــحية األســاســية،7
ولضــمان تمكين األفراد واألســر والمجتمعات من الخروج من مصــائد التيميو وســوء الصــحة .يعتبر وضــع
االستيداف والتوسع مفتاحا لما يسميه المجتمع المدني "الوصول إلى الميل األخير" في تقديم الرعاية الصحية.
 .22لد .المنظمات والشــبكات التي تقودها المجموعات وهي من قبل ولصــالح المتعايشــين مع فيروس نقص المناعة
البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية والنسـاء والشـباب ،سـجل حافل في تحديد وتعبئة األشـخاص األكثر
اسـتبعادا وضـعفا ،وذلك على سـبيل المثال بسـبب حياتيم االجتماعية أو العزلة السـياسـية أو الجغرافية .وهذا يعتمد
على سـنوات من الخبرة في االسـتماع إلى المجتمعات التي تتصـد .لفيروس نقص المناعة البشـرية والتعلم منيا
والعمـل معيـا .لقـد بنـت هـذه التجربـة ثروة من التفيم ،بمـا في ذلـك حول طبيعـة الحيـاة المتعـددة الجوانـب للنـاس
وتحدياتيم .على سبيل المثال :قد يكون المراهق العابر جندريا مياجرا غير موثــــــــــق أيضا؛ وقد تواجه عاملة
الجنس العنف أيضـــ ـ ا؛ وقـد ينتمي الرجـل الـذ يمـارس الجنس مع الرجـال إلى مجموعـة من األقليـات العرقيـة أو
العنصـرية؛ أو أن المرأة التي تسـتخدم المخدرات بالحقن قد يكون لدييا أيضـا إعاقة .تدرك التحركات التي يقودها
المجتمع أن الرعاية الصحية لكل فرد يجب أن تيتم بمجمل حياته.
 .23كمـا تم تســـــليط الضـــــوء عليـه في تقرير وفـد المنظمـات غير الحكوميـة لعـام  2017المقـدم إلى االجتمـاع الواحـد
واألربعين للمجلس التنســيقي للبرنامج ،لتحقيق "القضــاء على االيدز" ،فمن الضــرور الوصــول الى "- 10-10
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 "10لد .المجموعات والمجموعات الســكانية الفرعية .هذه هي المجتمعات التي تواجه أقصــى حاالت التيميو
وايهمال ،وال تطاليا أهداف  90-90-90الخاصــة ب عالج فيروس نقص المناعة البشــرية واســتراتيجية المســار
السريع.8
 .24تجلب منظمات وشــبكات المتعايشــين مع فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من الفئات الســكانية الرئيســية،
ومن النســاء والشــباب ،ســمعة راســخة وتماســك و ثقة بين المجتمعات .فيي تجمع بين هذه األســاليب واألســاليب
المبتكرة للعثور على عدد أكبر من األشخاص والتواصل معيم حيث ال تستطيع قطاعات أخر .أن تصل إلييم.
 .25تجلب هذه المنظمات والشــبكات فيما مباشــرا لحياة الناس وســياقيم .على ســبيل المثال ،وكما هو موضــح في
مبادرة مدن المســار الســريع التابعة لبرنامج األمم المتحدة المشــترك المعني باييدز ،فيي ضــرورية للتنقل بين
أنظمـة الرعاية الصـــــحيـة واالجتمـاعيـة التي تصـــــل إلى أفراد المجتمع في المـدن (حيـث تعيو غالبيـة الســــكـان
المتضررين). 9
 .26واألهم من ذلك ،أن تركيز المنظمات والشـبكات من قبل ولصـالح المتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية
وغيرهم من الفئات الســـكانية الرئيســـية ،وكذلك النســـاء والشـــباب ،يمكن أن يتجاوز مجموعات األقران (مثل
الرجال المثليين وغيرهم من الرجال الذين يمارســــون الجنس مع الرجال أو مســــتخدمي المخدرات) .يمكن أن
يكون تركيزهم على المجموعات السـكانية الفرعية الضـعيفة بشـكل خاص ،مثل الشـباب الذين يمارسـون الجنس
مع الرجال أو النســاء التي تســتخدم المخدرات .ويمكنيم فيم االختالفات الدقيقة بين الســكان ،مثل االختالف بين
األشـــخاص الذين يســـتخدمون المخدرات والذين يســـتخدمون المخدرات بالحقن ،أو بين عاملي/عامالت الجنس
الـذين يعملون بمفردهم ومن يعملون في تجمعـات في بيوت الـدعـارة .بشــــكـل عـام ،هـذه المنظمـات والشـــــبكـات
مجيـزة بشكل أفضل لفيم وتعقيدات حياة الناس.
 .27تدرك هذه النيج الدقيقة أنه حتى بين السكان الميمشين ،هناك مجموعات سكانية فرعية ميمشة بشكل خاص .إن
تحديد هذه المجتمعات ودعميا أمر حيو في حال أن التدخالت تيدف حقا "أال تترك أحدا في الخلف".
 .28يمكن للمنظمات المعنية أن تؤد أدوارا أســاســية للصــ حة العامة والصــحة األولية .يمكنيا على ســبيل المثال،
االســـتجابة ألنماط ســـلوكية متغيرة ،مثل عاملي/عامالت الجنس الذين يتعاملون مع العمالء ،ويتواصـــلون عبر
ضا
وسـائل التواصـل االجتماعي وعبر اينترنت .10بايضـافة إلى توفير الخدمات األسـاسـية ،يمكن للمنظمات أي ـ
أن تعمل كنظم لإلنذار المبكر والتحرك األولي  -على ســــبيل المثال في األزمات اينســــانية وحاالت الطوارئ
(مثل انتياكات حقوق اينســـان) أو حول االتجاهات الناشـــئة (مثل الذروة في الوفيات بين مجموعات معينة من
المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية). 11
تيميش ا والوصـول إلييم على مدار تاريخ
ـ
 .29يمكن متابعة أمثلة على الممارسـات الجيدة في تحديد األشـخاص األكثر
التصد لفيروس نقص المناعة البشرية .وهي تشمل:
• أحـب نفســـــك  ،LoveYourselfالفلبين .12هي منظمـة من المتطوعين تـدعم الرجـال المثليين وغيرهم من
الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال ،وهو مجتمع يواجه وصمة اجتماعية وخبرات قاسية ،مع انتشار
فيروس نقص المناعة البشـرية بنسـبة ( ٪ 4.9مقارنة بنسـبة  ٪ 0.1بين عامة السـكان) . 13تتوصـل المنظمة
إلى األشخاص من خالل استراتيجية تركـ ـز على القيمة الذاتية وتستخدم رسائل إيجابية حول التمكين الذاتي
ونوعية الحياة لتعبئة االهتمام بالرعاية الصـحية .تجمع المنظمة بين أسـاليب التواصـل ايبداعي (من مقاطع
فيديو جذابة إلى روايات عبر اينترنت واعالنات التواصـــل االجتماعي) مع العيادات المجتمعية في ســـيبو
وماندالويونغ ومانيال وباســــا وكيزون ســــيتي وتاجويج .تقدم هذه األخيرة خدمات صــــديقة وآمنة بقيادة
األقران مثــل اختبــار فيروس نقص المنــاعــة البشـــــريــة ،وتقــديم المشـــــورة ،واســـــتخــدام الوقــايــة قبــل
التعرض ) (PrEPومجموعات الدعم للمتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية .من عام  2011ولغاية
آذار/مارس  ،2019توصــلت المنظمة إلى ما يقرب من  110،000شــخص وســجلت  3،800متعايو مع
فيروس نقص المناعة البشرية في برنامج العالج المضاد للفيروسات القيقرية.
•  ،Convictusأوكرانيـا .14مقرها في كييف ،تدعم هذه المنظمـة عاملي/عامالت الجنس ميمـا كانت هويتيم
الجنـدريـة .وهي تعمـل في بيئـة يتم فييـا تجريم عـاملي/عـامالت الجنس ،وحيـث يكون معـدل انتشـــــار فيروس
نقص المنــاعـة البشـــــريـة بينيم  15.٪5.2ويعتقــد أن حوالي ثلــث عـاملي/عـامالت الجنس يســـــتخــدمون
المخدرات .16لقد أثبتت المنظمة أهمية توفير خدمات مميزة ومناســبة للوصــول إلى األشــخاص الميمشــين
وتلبية احتياجاتيم .تشــمل أنشــطتيا إدارة مرفق صــحي صــغير في وســط المدينة ،إلى جانب وحدات متنقلة
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تزور الفنادق والســاونا ومحطات الشــاحنات وبيوت الدعارة والشــقق .يفتح المرفق من الســاعة  10صــباحا
إلى  6مســاء ،في حين يبدأ أول فريق متنقل في الســاعة  7مســاء ،وذلك باســتخدام جيات اتصــال المنظمة
ووســائل التواصــل االجتماعي لتحديد أماكن تجمع عاملي/عامالت الجنس .يتوقف الفريق األول عن العمل
ـاح ا ،وبعـد ذلـك تعمـل وحـدة ثـانيـة في المنـاطق المحيطـة بـالمـدينـة حيـث يتواجـد
في الســـــاعـة الواحـدة صــــب ـ
عاملو/عامالت الجنس األكثر هشـــاشـــة (الذين يفتقرون إلى الوثائق ويتجنبون الخدمات الحكومية) .تشـــمل
المنظمة عاملي/عامالت الجنس بين موظفييا .وهي تصــل إلى  4،600فرد في الســنة ،أ حوالي نصــف
عاملي/عامالت الجنس في المدينة .وقد ســـاهمت في ارتفاع عدد اســـتخدام الواقي الذكر أثناء ممارســـة
الجنس وفي انخفاض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين عاملي/عامالت الجنس.
•

 ،SisterSpaceكندا .17يقع هذا المركز في فانكوفر وتديره  ،Atiraوهي منظمة خاصــــة بالنســــاء ومن
أجلين ،وتيدف إلى إنياء العنف القائم على النوع الجندر  .يوفر المركز مجموعة شــــاملة وآمنة وســــيلة
المنال للنسـاء التي تسـتخدم المخدرات بالحقن ،وهي مجموعة ميمشـة للغاية تعاني من نقص الخدمات وغالبا
مـا يكون ـلي ا احتيـاجـات متعـددة (بمـا في ذلـك احتيـاجـات متعلقـة بـالصــــحـة العقليـة والعنف) .يروج المركز
السـتراتيجيات الحد من المخاطر ويعمل كبيئة آمنة حيث يمكن للنسـاء اسـتخدام حقنيا الخاصـة ،والحصـول
على الرعاية الصحية األولية في الموقع وإحالتيا إلى خدمات اجتماعية أخر ،.مثل ايسكان .يوفـر المركز
أدوات الحقن النظيفـة ،والواقي الـذكر وأدوات أخر .للحـد من المخـاطر .تتواصـــــل المنظمـة مع أفراد
المجموعة وتشـترك معيم وتبقى على اتصـال معيم من خالل اتباع نيج محوره الفرد ،حيث يقيم الموظفون
عالقـات محترمـة تعتبر المرأة كخبير في مواقفيـا وقراراتيـا .يخـدم المركز حوالي  80امرأة يومـي ا ويفتح
يوميا ،من الصبا الباكر وحتى وقت مت خر من الليل.

أيض ا على
دروس ا يمكن تطبيقيا ـ
ـ
تيميش ا والوصـول إلييا،
ـ
 .30تتضـمن هذه األنواع من المبادرات لتحديد أكثر الفئات
التغطية الصحية الشاملة .وتشمل الحاجة إلى:
• وضع "الميل األخير أوال" ،على النحو الذ تطالب به الشبكة العالمية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة
البشـــرية  GNP+18والمجتمع المدني بشـــكل عام ،من خالل تطوير برامج تعطي األولوية للوصـــول إلى
الســـكان "( "10-10-10األشـــد فقرا واألكثر تيميشـــا بين أفراد المجتمع) ووضـــعيم في صـــميم الرعاية
الصحية؛
• إشـرا فعال للمتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية ،والنسـاء
والشـــباب ،في جميع مراحل صـــنع القرار بشـــ ن التوعية  -من التصـــميم إلى التنفيذ والتقييم  -من خالل
معاملتيم كخبراء وشركاء ،بدال من كونيم "مستفيدين".
• اســتخدام وإدماو وتمويل المنظمات والشــبكات التي يقودها المتعايشــون مع فيروس نقص المناعة البشــرية
الوص ول إلى
ـ
وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية والنسـاء والشـباب تقديرا لخبراتيم الفريدة وقدرتيم على
وإشراك أشد أفراد المجتمع تيميشا.

"هناك خطر من اعتقاد الحكومات ب ن التغطية الصـحية الشـاملة هي مجرد الوصـول إلى الفئات اليشـة "السـيلة".
ومع ذلـك ،فـإن "الخفيين"  -من النســـــاء في العالقـات العنيفـة ،والرجـال الـذين يمـارســـــون الجنس مع الرجـال وال
يعترفون أنيم مثليين ،وعـاملي/عـامالت الجنس العـابرين جنـدريـا  -هم الـذين يحتـاجون إلى الـدعم أكثر من غيرهم.
بإمكان المجموعات السـكانية الرئيسـية فقط  -التي تعمل في إطار ديناميات المجتمع ،والتي تعرف األماكن السـرية،
والتي تفيم الرموز واللغة المحلية – الوصول إلييا" .
-

Latin American and Caribbean Council of AIDS Service ،Carlos Garcia de Leon
( Organizationsمجلس خــدمـ ات منظمــات اييــدز في أميركــا الالتينيــة ومنطقــة البحر الكــاريبي)،

المكسيك

"في بعض البلدان ،ال يزال مسـتخدمو المخدرات يفتقرون إلى الرعاية الصـحية األسـاسـية ،ناهيك عن برنامج الحد
ضا
من المخاطر .تشـكل التغطية الصـحية الشـاملة فرصـة للتعبير عن احتياجاتنا وحقنا في الصـحة .لكنيا تشـكل أي ـ
تيديدا  -أن نبقى آخر من يجب شمله ،وآخر من يجب الوصول إليه ،وآخر من يجب االستماع إليه ".
-

Asociación Costarricense para el Estudio e ،Ernesto Cortes Amador
( Intervención en Drogasجمعية كوستا ريكا لدراسة المخدرات والتدخل فييا) ،كوستا ريكا
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المساهمة  :2معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة
 .31يلزم ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة الدول األعضاء بما يلي:
الفقرة " : 1إعادة ت كيد حق كل إنسان ،دون تمييز من أ نوع ،في التمتع ب على مستو .يمكن بلوغه من الصحة
البدنية والعقلية".
الفقرة " : 11االعتراف بالحـاجة إلى معـالجـة أوجه عدم المســـــاواة الصـــــحيـة داخل البلـدان وفيمـا بينيـا من خالل
االلتزام السياسي والسياسات والتعاون الدولي ،بما في ذلك السياسات التي تعالج العوامل االجتماعية واالقتصادية
والبيئية وغيرها من محددات الصحة".
 .32تعــــــ ـ رف منظمة الصـــحة العالمية المحددات االجتماعية للصـــحة ب نيا الظروف التي يولد فييا الناس وينمون
ويعملون ويعيشــــون ويبلغون في الســــن ،ومجموعة أكبر من القو .واألنظمة (بما في ذلك القواعد االجتماعية
واآلليات السياسية واالقتصادية) التي تشكــل ظروف الحياة اليومية.19
 .33كما ذكر الفريق المرجعي المعني باييدز التابع لبرنامج األمم المتحدة المشـترك المعني باييدز ،سـتكون التغطية
الصـــحية الشـــاملة ممكنة فقط في ح الة إزالة الحواجز الييكلية وتشـــجيع العوامل التمكينية القانونية والســـياســـية
واالجتماعية .20وتشمل األخيرة تعبئة المجتمع ومحو األمية المتعلقة بالعالج وإصال القانون والحد من الوصمة
وتعزيز حقوق اينســان .هذه األمور تميـــــــز نوع البيئة التمكينية  -بالقوانين اينســانية ،والســياســات الداعمة
والمواقف االجتماعية التقدمية  -الالزمة لدعم الفئات األكثر ضــعفا واســتبعادا .بدون وجود بيئة كيذه ،وحتى في
حالة توفـ ر خدمات التغطية الصحية الشاملة ،فلن تجد هذه المجتمعات إمكانية الوصول ليذه الخدمات.
 .34إن المحـددات االجتمـاعيـة أســـــاســـــيـة لمبـدأ
المســـاواة في التغطية الصـــحية الشـــاملة .لكي
تكون شـــاملة حقا ،على النيج أن يفيد الجميع،
بغض النظر عن اليوية االجتماعية أو الوضـع
القـانوني أو القـدرة على الـدفع ،على ســـــبيـل
المثـال .ـف الصــــحـة حق وليســـــت امتيـازا .إن
التغطيـة الصـــــحيـة الشـــــاملـة ال تتعلق فقط
بــالحصـــــول على األدويــة وتمويــل الخطط
والعاملين الصــحيين .إنه أيضـ ا ،وربما بشــكل
أســـــاســـــي ،أمر يتعلق ـب العـدالـة االجتمـاعيـة
واالقتصادية.

"لن يتم تحقيق التغطية الصـــحية الشـــاملة ما لم تتم معالجة
المحددات القانونية والســـياســـية واالجتماعية للصـــحة .تم
االعتراف بالحق في الصــــحة كحق أســــاســــي من حقوق
اينســـــان ،وقـد تم التعبير عنـه في العـديـد من ايعالنـات
والعيود الـدوليـة .لـذلـك ،يجـب أن تتبع التغطيـة الصـــــحيـة
الشـاملة نيجا قائما على حقوق اينسـان ويضـمن الوصـول
العادل إلى الخدمات الصحية للجميع ".
-

الشبكة العالمية لبرامج عاملي/عامالت الجنس

 .35تعد معالجة المحددات االجتماعية أحد المعجالت لخطة العمل العالمية من أجل حياة صـــحية ورفاهية للجميع،21
وهي المبادرة العالمية لمعالجة اليدف  3من أهداف التنمية المســتدامة التي تنســقيا منظمة الصــحة العالمية عبر
حيوي ا لتييئـة بيئـة
عـدة وكـاالت عـالميـة .تنص خطـة العمـل على مـا يلي" :تعتبر معـالجـة محـددات الصــــحـة أمرا ـ
مواتيـة للصــــحـة والرفـاه للجميع وضــــمـان عـدم ترك أحـد في الخلف ،بمـا في ذلـك من خالل النيج القـائمـة على
الحقوق واالسـتجابة العتبارات النوع الجندر  ،واالسـتفادة من االسـتثمارات والعمل في القطاعات الخارجة عن
الصحة وزيادة المكاسب عبر أهداف التنمية المستدامة.
 .36لقد كان المتعايشـون مع فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية والنسـاء والشـباب
رائدين في فيم فيروس نقص المناعة البشـــرية والتصـــد له ،واعتباره كمسـ ـ لة ليســـت فقط طبية/حيوية ولكن
بعض يا ترتبط مباشـرة بفيروس نقص المناعة البشـرية.
تتشـكــــ ـل من خالل محددات اجتماعية وتجارية متعددة .ـ
العـديـد منيـا ،مثـل عـدم المســـــاواة الجنـدريـة أو العنف القـائم على النوع الجنـدر  ،يمثـل تحـديـات على مســـــتو.
المجتمع ليا عواقب بعيدة المد .على رفاهية األفراد .فرض تجريم الفئات السكانية الرئيسية يشكـــــل عائقا قويا
ومستمرا أمام الوصول إلى الخدمات الصحية وحماية رفاه األفراد على نطاق واسع.
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 .37أظــيــرت الــمــنــظــمـــات الــتــي يــقــودهــا
المتعـايشـــــون مع فيروس نقص المنـاعـة
البشــرية وغيرهم من مجموعات الســكان
الرئيســيين ،النســاء والشــباب ،فيما عميقا
لكيفية تقاطع محددات صـــحة الناس .على
ســـبيل المثال ،تشـــكل ايصـــابة بفيروس
نقص المناعة البشـــرية مجرد جانب واحد
مـن جـوانـــب حـيـــاة الـفـرد .قـــد تـكـون
االحتيــاجـات األخر ،.التي تكون أحيــانـ ا
أكثر إلحاحا ،مرتبطة بالتشـرد أو التعرض
لعنف الشـــريك الحميم .غالبا ما يكون من
الضـــــرور معـالجـة األولويـات العـاجلـة
للناس أوال  -كعمل إنســاني ومحترم يجب
القيــام بــه ،ولكن أيضــــ ـ ا كنقطــة دخول
اسـتراتيجية لمعالجة القضـايا األخر ،.مثل
فيروس نقص المناعة البشرية.

"يمنعنا القمع الييكلي من الوصــــول إلى حقنا األســــاســــي في
الصحة؛ والجيود المبذولة يزالة هذه الحواجز تستبعد مجتمعاتنا
بشـــكل دائم .الكثير منا فقراء أو فقراء للغاية؛ والدفع للحصـــول
على الرعاية الصــحية ليس خيارا .ويســتبعد آخرون من تغطية
الرعاية الصــحية بســبب هويتنا (من نحن) وجســدنا ،ألننا نعيو
في بلدان يحدد فييا نظام الرعاية الصـحية هويتنا الجنسـانية و/أو
خصـائصـنا الجنسـية باعتبارها "حالة موجودة مسـبقا" ،وبالتالي
يتم اسـتبعادنا من تغطية الت مين الصـحي .يواجه من هم منا ذوو
هويـات  /حـاالت عبور جنـدر حواجز ال يمكن التغلـب علييـا
للوصـــول إلى الصـــحة  ...بمن فييم األشـــخاص ذات البشـــرة
الســـــمراء و  /أو من هم من األقليـات العرقيـة و  /أو الـدينيـة،
األشـــخاص الذين يعيشـــون في حالة فقر أو الذين ال م و .ليم،
المياجرين ،عاملي/عامالت الجنس ،المسجونين ،المتعايشين مع
فيروس نقص المناعة البشـــرية واألشـــخاص ذو االحتياجات
الخاصة" .

 .38اكـتســـــبـــت أهـمـيـــة الـعـوامـــل الـتـمـكـيـنـيــة
االجتمــاعيــة تقــديرا أكبر في التصــــــد
 )، Global Action for Trans Equality (GATEالبشــــرية.
العالمي لفيروس نقص المناعة
التحرك العالمي من أجل المساواة الجندرية
على ســــبيل المثال ،فإن عمل أصــــحاب
المصــلحة بقيادة برنامج األمم المتحدة المشــترك المعني باييدز لوضــع أهداف برنامجية لفيروس نقص المناعة
البشــرية لعام  2025وتقدير احتياجات الموارد للفترة  ،2030-2021ســ ينظر في تضــمين أهداف ليذه العوامل
التمكينية.22
 .39على الرغم من التحديات اليائلة ،أظيرت المنظمات والشبكات التي يقودها المتعايشون مع فيروس نقص المناعة
البشرية وغيرهم من الفئات السكانية الرئيسية والنساء والشباب ،أنه من الممكن العمل من أجل معالجة المحددات
االجتماعية للصــحة .قاموا في جميع أنحاء العالم بدمج التدخالت البرنامجية (على ســبيل المثال للحد في المرافق
من الوصـــمة من قبل العاملين في مجال الرعاية الصـــحية) مع حمالت المناصـــرة (على ســـبيل المثال لتغيير
القوانين الوطنية) .وقد ركــ ـزت األخيرة على المجاالت القانونية والسياساتية التي تتصل مباشرة بقضية فيروس
نقص المناعة البشـرية (مثل قوانين متعلقة بفيروس نقص المناعة البشـرية) وتعالج المجاالت األوسـع نطاقا وذات
الصلة (مثل سياسة المخدرات وقيود السفر وسياسة اليجرة واليوية الجندرية وسن الرضا).
 .40يمكن مالحظة أمثلة على الممارسات الجيدة في معالجة المحددات االجتماعية للصحة في عمل كل من:
منـاصـــــرو الصــــحـة المجتمعيـة ،مالو  .23وهؤالء متطوعون تلقوا تـدريبـات حول فيروس نقص المنـاعـة
البشــــرية والســــل وحقوق اينســــان من تحالف اييدز وحقوق اينســــان للجنوب األفريقي .كثير منيم من
المتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية ،وفتيات مراهقات وشـابات ومن مجتمع الميم .وهم يعيشـون
في بلدان داخل شـرق وجنوب أفريقيا ،وهي المنطقة األكثر تضـررا من فيروس نقص المناعة البشـرية .في
مالو  ،يرتبط المدافعون عن الصــحة المجتمع ية بالعيادات على مســتو .المقاطعة ،حيث يعملون جنبا إلى
جنب مع أفراد المجتمع والقائمين بالواجبات ،مثل الشــرطة والقضــاة ومفوضــي المقاطعات والقادة الدينيين.
يراقبون الوصــول إلى خدمات فيروس نقص المناعة البشــرية والســل ،فضــال عن مراقبة انتياكات حقوق
اينســـــان؛ ويســـــتخـدمون البيـانـات النـاتجـة للمنـاصـــــرة المحليـة والوطنيـة .ومن األمثلـة حول النتـائج لـد.
المجموعات :انخفاض مخزون عالج فيروس نقص المناعة البشــرية والســل ،وعدد أقل من عمليات توقيف
عاملي/عامالت الجنس وعدد أقل من حوادث رهاب المثلية .24ســاهم المناصــرون بشــكل كبير في تحســين
الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان الميمشين.
 ،Fundación Huéspedاألرجنتين .25تدعم هذه المؤســـســـة العابرين/العابرات جندريا ،وهم أشـــخاص
يعانون بشـدة من العنف وايصـابة بفيروس نقص المناعة البشـرية ،مع متوسـط عمر متوقع منخفض للغاية
في أميركا الالتينية .وهي تجر بحثا في المحددات االجتماعية للصــحة .فوجدت إحد .دراســاتيا أن ٪32
فقط من النسـاء العابرات جندريا أنيت مرحلة الدراسـة الثانوية ،بينما أكثر من ثلث الن ـس اء العابرات جندريا
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يحاولن االنتحار و ٪41يتجنبن الرعاية الطبية بسـبب التمييز .26بناء على هذه المعلومات ،أنشـ ت المؤسـسـة
عيـادة تســـــتجيـب للعـابرين/العـابرات جنـدريـا .وهـذا يجمع بين الخـدمـات الصـــــحيـة المجـانيـة (مثـل الخـدمـات
الخاصـة بفيروس نقص المناعة البشـرية وغيرها من االلتيابات المنقولة جنسـيا) مع دعم األقران والمشـورة،
مع التركيز بشـكل عام على كرامة األشـخاص ونوعية حياتيم .وهو يقدم خدمات خاصـة بالعابرين/العابرات
جندريا  ،بما في ذلك العالج اليرموني ،والمشــورة القانونية (مثل اســتخدام قانون اليوية الجندرية في البلد)
أيض ا أبحاثيا
والمناصـرة في مكان العمل (على سـبيل المثال :التعامل مع حاالت التمييز) .تسـتخدم المؤسـسـة ـ
لتوجيه سياسات الصحة العامة على المستويين الوطني وايقليمي.
مينا روزا ،الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا .27هذه هي أول شـبكة على ايطالق من وألجل المتعايشـات مع
فيروس نقص المناعة البشــرية في هذه المنطقة .ويشــمل عمليا تســييل الحوارات وتقديم أدلة على التحامل
االجتماعي اليائل والعزلة التي يعيشــيا أعضــاؤها .على ســبيل المثال ،اثناء الحوارات الوطنية ،أبلغ ٪95
من النســـاء عن تعرضـــين للعنف الجســـد  ،وأفاد الكثير منين عن تجارب مثل الزواج المبكر وتشـــويه
األعضــاء التناســلية .من خالل توفير مســاحات آمنة ودعم من قبل األقران ،تمكن مينا روزا أفراد المجتمع
من التحدث بحرية عن الوصــــمة المزدوجة التي يواجيونيا (كمتعايشــــات ومتعايشــــين مع فيروس نقص
المناعة البشـــرية) وايســـاءة الناتجة في األســـر والمجتمعات ومراكز الرعاية الصـــحية .يبلغ البحث الذ
أنتجته الشبكة الدعوة القوية لصانعي السياسات ايقليميين حول المحددات االجتماعية للصحة.
 .41قدمت هذه المبادرات وغيرها من المبادرات لمعالجة المحددات االجتماعية للصــحة دروســا ميمة يمكن تطبيقيا
خالل التغطية الصحية الشاملة ،بما في ذلك الحاجة إلى:
اعتبار العمل المتعلق بالمحددات االجتماعية أمرا أســاســيا ،وليس كإضــافة اختيارية ،لجميع االســتجابات
الصـحية لجميع المجموعات ،وال سـيما تلك التي تواجه حواجز هيكلية والذين يتعرضـون للوصـمة والتيميو
واالستبعاد؛
معالجة المحددات االجتماعية للصــــحة في جميع مكونات التخطيط والتنفيذ للصــــحة الوطنية ،بما في ذلك
التحليالت السياقية والموازنة وتقديم الخدمات والرصد وإصال القانون وصنع السياسات؛ و
تطبيق إطار صــــارم للرصــــد والتقييم على البرامج التي تتناول المحددات االجتماعية لتقديم أدلة على أنيا
تؤد إلى آثار صـحية ملموسـة ،ال سـيما للمتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات
السكانية الرئيسية والنساء والشباب.

"لقد أظير لنا فيروس نقص المناعة البشـرية مكان تواجد جميع التقاطعات .إن وصـم أ فئة معينة من السـكان هو
مجرد وســــيلة لزيادة وباء فيروس نقص المناعة البشــــرية  ...نحن بحاجة إلى إلغاء تجريم فيروس نقص المناعة
البشـرية ،وبحاجة إلى إلغاء تجريم اسـتخدام المخدرات ،وبحاجة إلى إلغاء تجريم العمل الجنسـي .كل الوسـائل التي
حاولت بيا [الحكومات] تجريم استمرار بقاء الناس لم توصلنا إلى أ مكان".
-

مشـــــترك في منـاقشـــــة مع المجموعـة البؤريـة مع العـابرين جنـدريـا ومتعـايو مع فيروس نقص المنـاعـة
البشرية ،الواليات المتحدة األميركية

"يجب فتح حوار بين الصــحة  ...ومجاالت أخر ..الناس الذين يعانون من الفقر ،أو الجوع الشــديد أو يواجيون
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

المساهمة  :3توفير خدمات متكاملة ومتمحورة حول الفرد ،وبقيادة المجتمع
 .42يلزم ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة الدول األعضاء بما يلي:
الفقرة " :25تنفيذ التدخالت األكثر فعالية وذات الت ثير القو  ،والمضـــــمونة الجودة ،والمتمحورة حول األفراد،
والمراعيـة لالعتبـارات الجنـدرية وايعاقة ،والقـائمـة على األدلة لتلبيـة االحتيـاجات الصـــــحيـة للجميع طوال دورة
الحياة ،وال سـيما أولئك الذين هم عرضـة للخطر أو في حاالت هشـة ،لضـمان الوصـول الشـامل إلى مجموعات
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محددة على المستو .الوطني من الخدمات الصحية عالية الجودة والمتكاملة على جميع مستويات الرعاية للوقاية
والتشخيص والعالج والرعاية في الوقت المناسب".
الفقرة " : 46توســيع تقديم الرعاية الصــحية األولية وإعطائيا األولوية باعتبارها حجر الزاوية في نظام صــحي
مسـتدام محوره األفراد ،ومرتكز على المجتمع ومتكامل .ويشـكــــ ـل أسـاس لتحقيق التغطية الصـحية الشـاملة ،مع
تعزيز نظام ايحالة الفعال بين المســــتويات األولية والمســــتويات األخر .للرعاية ،مع االعتراف ب ن الخدمات
المجتمعية تشكل منصة قوية للرعاية الصحية األولية ".
 .43ووفقا يطار منظمة الصـــحة العالمية بشــ ن الخدمات
الصـــــحيــة المتكــاملــة التي محورهــا األفراد ،28فــإن
الرعاية التي تركـــــز على األفراد هي" :نيج للرعاية
يعتمـد بوعي وجيـات نظر األفراد ومقـدمي الرعـايـة
واألســــر والمجتمعات كمشــــاركين ومســــتفيدين في
الجيـات الصـــــحيـة الموثوق بيـا ،والمنظمـة حســـــب
االحتيــاجــات الشــــــاملــة لافراد بــدال من األمراض
الفردية ،وهي تحترم األولويات االجتماعية".

"ال حـاجـة للـدول في إعـادة اختراع العجلـة لتلبيـة
احتيـاجـات مســـــتخـدمي المخـدرات داخـل برنـامج
التغطية الصـــحية الشـــاملة .فتطوير ما هو موجود
بـالفعـل واالســـــتثمـار في الخـدمـات المجتمعيـة ،على
ســـــبيـل المثـال تلـك التي تـديرهـا المنظمـات بقيـادة
مســـــتخـدمي المخـدرات ،ليس مجرد خيـار فعـال من
حيـث التكلفـة ،بـل انـه يعزز مـا تعرفـه المجتمعـات
حول مــا هو نــاجح ويعمــل لصــــــالح صـــــحتيم
ومجتمعاتيم".

 .44كما يوفــــــ ـر إطار منظمة الصـــحة العالمية التعريف
التالي للخدمات المتكاملة" :الخدمات الصـحية التي تتم
 الشبكة العالمية لمستخدمي المخدراتإدارتيا وتقديميا حتى يتلقى الناس سـلسـلة من خدمات
تعزيز الصـــــحـة والوقـايـة من األمراض ،والتشـــــخيص والعالج ،وإدارة األمراض ،وإعـادة التـ هيـل والرعـايـة
التلطيفية ،والمنسـقة عبر مختلف المسـتويات و مواقع الرعاية داخل وخارج القطاع الصـحي ،ووفقا الحتياجاتيم
طوال دورة الحياة" .
 .45في عام  ،2019شـكــــــل مصـطلح "التصـد المجتمعي" موضـوع تشـاور عقده برنامج األمم المتحدة المشـترك
المعني باييدز .جاء ذلك اســــتجابة للقرار  10.4من االجتماع الثالث واألربعين للمجلس التنســــيقي للبرنامج،29
والـذ تـابع قرارات تقرير وفـد المنظمـات غير الحكوميـة لعـام  2016والمرفوع إلى االجتمـاع التـاســـــع والثالثين
للمجلس التنسيقي للبرنامج.30
 .46أســفرت المشــاورة عن تعريف للتصــد المجتمعي على النحو التالي" :ايجراءات واالســتراتيجيات التي تســعى
إلى تحســين الصــحة وحقوق اينســان للمجموعات ،والتي يتم إبالغيا وتنفيذها بشــكل خاص من قبل المجتمعات
نفســيا والمنظمات والمجموعات والشــبكات التي تمثليم " .أســفر األمر أيضـ ا عن تعريف "التصــد الذ تقوده
الفئات السكانية الرئيسية".
 .47يكون التصـد الذ يقوده المجتمع والذ تقوده الفئات السـكانية الرئيسـية فعاال بشـكل خاص عندما يكون أيضـا
تصــد مجتمعي ،أ من داخل المجموعات وفيما بينيا .وصــف البنك الدولي المبادرات المجتمعية ب نيا "حجر
الزاوية" للتصــــد الفعال لفيروس نقص المناعة البشــــرية .31وأنيا تتيح توفير الخدمات في مواقع محددة (مثل
المنـازل والمـدارس والمواقع المجتمعيـة ومراكز االســـــتقبـال وأمـاكن العمـل والمراكز الـدينيـة) أو في مواقع
ا فتراضية (مثل مواقع الويب أو تطبيقات المواعدة) تكون مريحة وم لوفة ومتاحة ألفراد المجتمع ،بما فييم أفراد
قد "يصعب الوصول إلييم".
 .48تعتبر خصـائص الخدمة هذه أمرا حيويا للتغطية الصـحية الشـاملة ،وهي اسـتراتيجية ال تركــــــز فقط على كمية
التغطية واتســـاع نطاقيا ،ولكن أيضــ ا على جودة األنظمة وعمقيا .فيي تســـاعد على ضـــمان الحفاظ على حزم
الخدمة على المســتو .الالزم ،وهي مناســبة ومقبولة ومتاحة للجميع .وهذا يتطلب العمل بطرق تدعم احتياجات
الناس بالكامل ،من حيث الرفاهية العامة واالحتياجات الصـــحية المحددة .وتشـــمل األخيرة ،على ســـبيل المثال،
الحـد من المخـاطر لـد .مســـــتخـدمي المخـدرات بـالحقن؛ خـدمـات التـ كيـد على النوع الجنـدر للعـابرين/العـابرات
جندريا؛ خدمات الصحة والحقوق الجنسية واينجابية لعاملي/عامالت الجنس ،والمثليين والرجال الذين يمارسون
الجنس مع الرجـال ،والعـابرين/العـابرات جنـدريـا؛ وخـدمـات معـالجـة العنف القـائم على النوع الجنـدر للفتيـات
المراهقات والشـابات؛ ودعم االلتزام بعالج فيروس نقص المناعة البشـرية للمتعايشـين مع فيروس نقص المناعة
البشرية.
 .49ال يمكن أن تكون حزم التغطية الصـــحية الشـــاملة ذات "مســـتو .واحد يناســـب الجميع" .فعلييا الت كد من تقديم
الدعم الشامل والمرن بطرق "صديقة" ومحترمة وفعالة لجميع المحتاجين إلييا.
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 .50في ســـياق التصـــد لفيروس نقص المناعة البشـــرية ،أثبتت المنظمات والشـــبكات التي يقودها المتعايشـــون مع
فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية والنسـاء والشـباب ،مرارا وتكرارا ،قدرتيا
على تطوير خدمات عالية الجودة مصـــممة ومتباينة 32لمن هم في أمس الحاجة إلييا ،وهي ليســـت إلزامية .كما
ذكر التحـديث العـالمي لبرنامج األمم المتحـدة المشـــــترك المعني بااليدز لعـام  ،2019فإن هذه "صـــــيغـة رابحـة"
"تغير وباء فيروس نقص المناعة البشرية".33
 .51عالوة على ذلك ،أظيرت هذه الجماعات قدرتيا على
توســيع نطاق اختصــاصــيا إلى خارج نطاق فيروس
نقص المناعة البشــرية ،على ســبيل المثال ،من خالل
دمج الخدمات المتعلقة بالصــــحة والحقوق الجنســــية
واينجابية ،والصــحة العقلية وصــحة العين ،والعنف
الجندر والشـــــيخوخـة ،وصــــحـة
القـائم على النوع ـ
األســــنان ،والســــرطان والســــكر  .وكمثال محدد:
الوقـايـة من االنتقـال الرأســـــي لفيروس نقص المنـاعـة
البشـــــريـة .نـاصـــــرت المنظمـات النســـــاء الحوامـل
المتعايشـــات مع فيروس نقص المناعة البشـــرية إلى
تلقي المشـــــورة والعالج بمضـــــادات الفيروســـــات
القيقريـة ،فضـــــال عن مجموعـة كـاملـة من خـدمـات
الصــــحـة والحقوق الجنســــيـة واينجـابيـة والخـدمـات
الصحية األخر .ألنفسيم وأطفاليم.

"ال حـاجـة للـدول يعـادة العمـل في تلبيـة احتيـاجـات
مســـــتخـدمي المخـدرات داخـل التغطيـة الصـــــحيـة
الشـاملة .فبناء على ما هو موجود بالفعل واالسـتثمار
في الخــدمــات المجتمعيــة ،على ســـــبيــل المثــال،
المنظمــات التي يــ ديرهــا ويقودهــا مســـــتخــدمو
المخـدرات ،ليســـــت مجرد خيـار فعـال من حيـث
التكلفة ،ولكنيا توطـــــد ما تعرفه المجتمعات بالفعل
حول ما يعمل بالنسبة لصحتيم ولمجتمعاتيم ".
 -الشبكة العالمية لمستخدمي المخدرات

 .52يضـفي المتعايشـون مع فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية والنسـاء والشـباب
كفاءات ثقافية فريدة لعمليم .على ســبيل المثال ،يســتخدمون اللغة والرســائل وطرق التواصــل الم لوفة والمالئمة
لمجتمعاتيم ،من قبل الســكان األصــليين أو الشــباب أو المياجرين أو أفراد مجتمع الميم .كما أنيم يفيمون كيف
تؤثر المعايير الثقافية (على سبيل المثال فيما يخص السلوكيات الساعية للصحة) على حياة الناس.
 .53يقوم عمل هذه المنظمات والشـبكات على الحقوق والسـرية وعدم الحكم .وهو يعتمد على األقران ويزيد من نقل
التجارب المعيشـــية إلى أقصـــى حد ،مع اســـتفادة األشـــخاص من الدعم المقدم من الموظفين والمتطوعين الذين
يمكنيم التواصل معيم.
 .54تدير هذه المنظمات والشــبكات أنشــطة تلبي االحتياجات الكاملة والشــاملة ألفراد المجتمع الميمشــين .على ســبيل
المثـال ،ال يعـالج نيج الصـــــحـة اييجـابيـة والكرامـة والوقـايـة الـذ طوره  GNP+احتيـاجـات الرعـايـة والعالج
أيضا تلك المتعلقة بالوقاية ومجاالت أوسـع من الحقوق
للمتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية فحسـب ،بل ـ
والصحة العقلية والرفاهية.
 .55في بعض الســياقات ،يتم تقديم خدمات شــاملة في مرافق "المحطة الواحدة" لتلبية مجموعة واســعة من احتياجات
األفراد في مكان واحد (للحد من الضـغط والتكلفة وايزعاج) .وفي سـياقات أخر ،.يتم توفيرالخدمات من خالل
أنظمـة إحـالـة مطورة بعنـايـة .على ســـــبيـل المثـال ،ايحـالـة لمقـدمي خـدمـات آخرين تلقوا تـدريـب ا من المنظمـات
والشــبكات التي تقودها الفئات الســكانية الرئيســية ومن أجليم ،حول كيفية تقديم خدمات تكون على ســبيل المثال،
"صديقة لعاملي/عامالت الجنس" أو "صديقة للشباب".
 .56أثبتت المنظمات والشبكات التي تقودها المجموعات قدرتيا على العمل بطريقة متكاملة وبشراكة  -حيث تكمــــل
خدماتيا وتتحد مع خدمات القطاعات األخر ،.وإضافتيا إلى الدعم الشامل ألفراد المجموعات وأسرهم.
 .57وتســتند هذه المســاهمات إلى أنظمة مجتمعية قوية ،تعتبر حيوية لنظم صــحية مرنة ومســتدامة .وتمكـــــــن هذه
األنظمة المتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية والنسـاء والشـباب
من عملية التعاقد االجتماعي لمجموعة واسعة من الخدمات الصحية واالجتماعية.
 .58وباالعتماد على عمليم في مجال فيروس نقص المناعة البشــرية بشــكل خاص ،تقدم هذه المجتمعات خبرة كبيرة
يمكن تقاسـميا مع المناطق والمجاالت الصـحية األخر ..وهي موجودة في مجموعة من الموارد العالمية المتاحة
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للعلن .وتشـــمل األمثلة "أدوات التنفيذ" التي تم تطويرها بشـــكل تعاوني بين شـــبكات الفئات الســـكانية الرئيســـية
ووكاالت األمم المتحدة ،والتي تقدم إرشادات تفصيلية حول تصميم البرامج الشاملة.34
 .59يمكن مالحظة أمثلة على الممارســـات الجيدة في توفير الخدمات المتكاملة والتي تركــــــــز على األفراد ،والتي
يقودها المجموعات في عمل كل من:
مركز  APICHAلصـحة المجتمع ،الواليات المتحدة األميركية .35بدأ هذا المشـروع في عام  1989كمركز
للوقاية من فيروس نقص المناعة البشـرية يركــــ ـز على المجتمعات اآلسـيوية ،واآلسـيوية األميركية ،وجزر
المحيط اليادئ ،في مدينة نيويورك .وقد تطور المركز كي يقدم رعاية صحية متعددة الخدمات تركــز على
مجموعات المياجرين ومجتمع الميم ،وكالهما يعاني من التيميو والضــــعف .تعمل  APICHAاآلن على
زيادة الوصـول إلى الرعاية األولية الشـاملة وخدمات الصـحة الوقائية وخدمات الصـحة العقلية ،مع االلتزام
بالتميــــز والكفاءة الثقافية التي تعزز جودة حياة األشخاص .باالعتماد على الدروس المستمدة من عمليا في
مجال فيروس نقص المناعة البشرية ،فإن خدمات  APICHAشاملة وهي على مستو .المجتمع ،وتركـــ ـز
على الفرد .وهي تشــمل عيادة للعابرين/العابرات جندريا ،وصــيدلية ،وفريق للوقاية قبل التعرض ،وإدارة
األمراض المزمنة ،ومركز استقبال الشباب من مجتمع الميم ،وفريق دعم للصحة العقلية.
الخيارات الصـــــحية للشـــــباب حول فيروس نقص المناعة البشـــــرية/اييدز وااللتيابات المنقولة جنســـــيا
 ،HOYMASكينيـا .36مقر هـذه الييئـة نيروبي ،بقيـادة عـاملي جنس من الـذكور ،وهي تـدعم عـاملي الجنس
من الذكور والرجال الذين يمارسـون الجنس مع الرجال والمجموعات التي تواجه التجريم ومسـتويات عالية
من التعســف .يعاني واحد من كل أربعة من عاملي الجنس في كينيا من العنف الجســد أو الجنســي؛ بينما
يواجه  ٪44منيم االعتقاالت والترهيب والعنف الذ ترتكبه الشــرطة .توفـــــــر المجموعة خدمات شــاملة
لفيروس نقص المناعة البشــــرية ،بما في ذلك ومن خالل التواصــــل مع األقران ،الرعاية المنزلية والعيادة
التي تقودهـا المجموعـة (والتي تعمـل بمثـابـة "محطـة واحـدة" لجميع الخـدمـات الصـــــحيـة واالجتمـاعيـة
والقانونية) .كما أنيا تزيد خدماتيا لتلبية مجموعة أوســـع من احتياجات المجتمع .على ســـبيل المثال ،توفر
برنامجا لكســب الرزق ،مع فرص لبناء الميارات المينية ،وإنشــاء مشــاريع صــغيرة والوصــول إلى خطط
االدخار واالئتمان .كما تقوم هيئة  HOYMASبالمناصــرة مع صــناع القرار الوطنيين وعمل التوعية مع
الشرطة والصحفيين ومقدمي الرعاية الصحية والقادة الدينيين لتعزيز بيئة أكثر دعما لعمليا وأعضائيا.
 ،RedTraSexأمي ركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .37واجيت هذه الشــــبكة ايقليمية لعاملي/عامالت
الجنس تقارير متعددة عن ال وصــمة والتمييز في بيئات الرعاية الصــحية من خالل وضــع دليل الممارســات
الجيدة للعاملين في مجال الرعاية الصـحية ،مثل الممرضـين/الممرضـات واألطباء النسـائيين وعلماء النفس.
يشــارك الدليل تجارب الشــبكة المجتمعية التي تقودها المجموعة لتوفير الدعم الشــامل والمرتكز على الفرد
لعاملي/عامالت الجنس الميمشـــين كجزء من برامج فيروس نقص المناعة البشـــرية .ويغطي قضـــايا مثل
الوصـمة والتمييز ،واليجرة ،والعنف القائم على النوع الجندر  ،والصـحة العقلية ،وحقوق الصـحة الجنسـية
واينجابية ،وفيروس نقص المناعة البشـــرية وااللتيابات المنقولة جنســـيا .في  ،2018-2012اســـتخدمت
ـحي ا ،ووقعـت اتفـاقيـات مع  58منيـا لتنفيـذ الـدليـل
 RedTraSexالـدليـل لتوعيـة أكثر من  120مركزا صــــ ـ
بشكل روتيني.
 .60وقـد أســـــفرت تلـك الجيود والمبـادرات الممـاثلـة لتقـديم خـدمـات قـائمـة على الحقوق ومتمحورة حول األفراد،
ومتكاملة ،وبقيادة المجموعة ،عن دروس ميمة يمكن تطبيقيا في مجال التغطية الصحية الشاملة ،بما في ذلك:
تطوير مناهج قائمة على الحقوق الفردية والشـاملة للرعاية الصـحية للمتعايشـين مع فيروس نقص المناعة
البشـرية والفئات السـكانية الرئيسـية األخر .والنسـاء والشـباب .يجب أن تتضـمن المناهج المحددات العامة
لرفاهية األشــخاص  ،مع عدم تجاهل احتياجاتيم الخاصــة باألمراض ،على ســبيل المثال فيما يتعلق بالوقاية
من فيروس نقص المناعة البشرية والرعاية والدعم والعالج؛
إعطاء األولوية للمتعايشـــين مع فيروس نقص المناعة البشـــرية وغيرهم من فئات الســـكان الرئيســـية،
والتدخالت التي يقودها النسـاء والشـباب ،اعترافا بالقيمة المضـافة الفريدة للخدمات التي يمكن لاشـخاص
الخبراء في مجتمعاتيم تصميميا وتنفيذها وإدارتيا ؛ و
التعرف على ودعم النظم المجتمعية للصـحة من أجل تعزيز عمل الييئات والشـبكات المجتمعية ،واسـتكمال
الخدمات والخبرة والبنية التحتية ألصحاب المصلحة ،مثل الحكومة والقطاع الخاص.
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"لقـد رأينـا أنـه عنـدمـا يتم قيـادة برامج عـامالت الجنس من قبـل العـامالت أنفســـــين ،فيي أفضـــــل من تلـك التي يتم
تسلميا من قبل اآلخرين .هذا ألننا نعكس واقعنا المعيشي ونفيم احتياجاتنا الخاصة" .
-

 ،Grace Kamauالتحالف األفريقي لعامالت الجنس ،كينيا

"إننا نجد ترابطا بين العديد من القضــايا ،بما في ذلك التمييز العنصــر والفقر  ...لذا ،لكي نولي قضــية فيروس
نقص المناعة البشـرية الصـدارة ،يجب أن يكون البرنامج قادرا على تلبية احتياجاتنا [األخر ...].ال يمكننا الذهاب
إلى الناس فقط ونقول ليم :لدينا معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية ،ونحن نجر اختبارات ،وسنوصلكم
بالخدمات[ .الرد هو] ‘حســــنا األمرليس في قائمة األولويات  12345الخاصــــة بي .أفكر في كيفية دفع اييجار
الخاص بي .وكيف يمكنني دعم مجتمعي في الوطن؛ وكيف يمكنني دفع فواتير "‘ .
-

مشـــــارك في منـاقشـــــة المجموعة البؤرية مع منظمـات يقودها الميـاجرون وتخـدم الميـاجرين ،الواليات
المتحدة األميركية

المساهمة  :4تطوير نماذو مستدامة وفعالة من حيث التكلفة
 .61يلزم ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة الدول األعضاء بما يلي:
الفقرة " :13ندرك أن الرعاية الصــحية األولية تصــل األشــخاص أوال بالنظام الصــحي ،وهي المنيجية األكثر
شــموال وفعالية وكفاءة لتعزيز الصــحة البدنية والعقلية لاشــخاص ،فضــ ال عن الرفاه االجتماعي؛ وأن الرعاية
الصــحية األولية تشــكل حجر الزاوية لنظام صــحي مســتدام للتغطية الصــحية الشــاملة وأهداف التنمية المســتدامة
المتعلقة بالصحة".
الفقرة " : 39اتباع سـياسـات فعالة للتمويل الصـحي ،من خالل التعاون الوثيق بين السـلطات المعنية ،بما في ذلك
السـلطات المالية والصـحية ،لال سـتجابة لالحتياجات غير الملباة وإزالة الحواجز المالية التي تحول دون الحصـول
على الخدمات الصـــحية األســـاســـية اآلمنة والفعالة والميســـورة التكلفة واألســـاســـية واللقاحات والتشـــخيص
والتكنولوجيات الصــحية ،وتقليل من النفقات الداخلية ،مما يؤد إلى صــعوبات مالية؛ وضــمان حماية المخاطر
المالية للجميع طوال فترة الحياة ،وخاصــة للفقراء وأولئك الذين هم في حالة ضــعف أو في أوضــاع هشــة ،من
خالل تخصيص الموارد واستخداميا بشكل أفضل ،مع التمويل الكافي للرعاية الصحية األولية ".
 .62تعـد فعـاليـة التكلفـة واالســــتـدامـة عـاملين محوريين في نوع التغيرات المؤثرة على مســـــتو .النظم في الرعـايـة
الصـحية الالزمة لتحقيق التغطية الصـحية الشـاملة .إنيا أسـاسـية للتحول عن الوضـع الحالي الذ يكون فيه حوالي
 ٪45من اينفاق العالمي على الصـــحة "من المال الخاص" ،وهو واقع يدفع ما يقرب من  100مليون شـــخص
إلى الفقر المدقع كل عام.38
 .63أتاحت ثالثة عقود من تنفيذ برامج فيروس نقص المناعة البشـــرية ،ال ســـيما على مســـتو .الرعاية الصـــحية
األولية ،للمتعايشــــين مع فيروس نقص المناعة البشــــرية وغيرهم من الفئات الســــكانية الرئيســــية والمنظمات
والش بكات التي يقودها النسـاء والشـباب ،معرفة جمة بشـ ن تقدير تكلفة التدخالت وتوفير الموارد ليا .لقد تعلموا،
ـ
على سـبيل المثال ،أن تكاليف الحصـول على الرعاية الصـحية تتجاوز تكلفة العالج المضـاد للفيروسـات القيقرية:
فيي تتعلق أيضا بالتشخيص (بما في ذلك اختبار  ،(CD4ونفقات النقل والدعم النفسي واالجتماعي.
 .64وفي الوقت نفسـه ،تعمل المجموعات نفسـيا في كثير من األحيان في ظروف تفتقر إلى الموارد ،وتكافح من أجل
عملي ا
تـ مين التمويـل من خالل القنوات التقليـديـة ،مثـل ميزانيـات الرعـايـة الصـــــحيـة الحكوميـة .وهـذا يؤثر على ـ
ويعرقل استدامة تدخالتيا ،وهي حقيقة غالبا ما سلــــــط وفد المنظمات غير الحكومية للمجلس التنسيقي للبرنامج
الضوء علييا واستنكرها.
 .65يمكن لخبرات المنظمات والشـبكات المجتمعية في التصـد لفيروس نقص المناعة البشـرية أن تسـاعد في تقصـير
منحنى التعلم للتغطية الصــحية الشــامل ة ،على ســبيل المثال من خالل االســتفادة من درايتيم حول البرامج القائمة
على الحقوق وبرامج العـابرين/العـابرات جنـدريـا .يمكنيم أيضـــــ ا توفير البنيـة التحتيـة (مثـل كوادر المتطوعين
والمجموعات المجتمعية وآليات التواصـل) ومسـارات لتوجيه أنظمة الرعاية الصـحية (مثل معرفة أنظمة ايحالة
الفعالة) .كالهما فرص كبيرة لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة وتسريعيا.
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 .66مع تناقص الموارد العالمية لفيروس نقص المناعة البشــرية ،أصــبحت قيمة المال والمرونة ذات أهمية متزايدة.
وينطبق هذا الواقع بشكل خاص على البلدان المتوسطة الدخل التي تنتقل بعيدا عن التمويل الخارجي (كالصندوق
العالمي لمكافحة اييدز والســل والمالريا)؛ حيث تتزايد التفاوتات وتتدهور الحقوق االجتماعية والســياســية .في
مثل هذه السـياقات ،هناك قلق خاص بشـ ن جدو .وفعالية التمويل الحكومي لمنظمات المجتمع المدني ،وخاصـة
تلك التي يقودها المتعايشــون مع فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من الفئات الســكانية الرئيســية والنســاء
والشباب.
 .67كمـا هو موضـــــح في تقرير وفـد المنظمـات غير الحكوميـة لعـام  ،2016المقـدم إلى االجتمـاع التـاســـــع والثالثين
للمجلس التنســيقي للبرنامج ،لن يتم القضــاء على اييدز بحلول عام  2030بدون تمويل مســتدام للتصــد الذ
يقوده المجتمع ضد فيروس نقص المناعة البشرية.39
 .68تؤد المنظمات والشـبكات من قبل ولصـالح المتعايشـون مع فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات
السـكانية الرئيسـية والنسـاء والشـباب ،أدوارا حاسـمة في توفير الخدمات اليومية والمجتمعية والتي تركــــــز على
الفرد في مجاالت مثل التوعية الصـحية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشـرية والحد من الوصـمة والتمييز.
توفــــر هذه الخدمات أيضا مزايا مالية ،بما في ذلك تجنــــب تكلفة الرعاية الصحية الطارئة واألزمات .كما أنيا
فعـالـة من حيـث التكلفـة .غـالـب ا مـا تكون نمـاذج االختبـار المنزلي 40وتوزيع العالج من قبـل مركز المجموعـة41
ودعم األقران 42أكثر فعالية من حيث التكلفة من الخيارات القائمة على الم سسة.
 .69التغطية الصـحية الشـاملة فرصـة يدراك عمل هذه المنظمات والشـبكات وتقييميا بشـكل أفضـل ،بما في ذلك من
خالل االندماج المنتظم في النظم الصـحية الوطنية .43كما أنيا فرصـة لمثل هذه المنظمات والشـبكات (إلى جانب
أصــحاب مصــلحة آخرين مشــاركين في التصــد العالمي) لمواصــلة تحســين فعالية تكلفة ايجراءات المتعلقة
بفيروس نقص المناعة البشرية من خالل المنيجيات على مستو .المنظومة.44
 .70يمكن مالحظة أمثلة على الممارســـات الجيدة في تطوير نماذج جيدة النوعية وفعالة من حيث التكلفة ومســـتدامة
في عمل كل من:
 ،Rise Clubsجنوب أفريقيا .45يتم تنسـيق هذه األندية من قبل معيد سـول سـيتي للعدالة االجتماعية .وهي
من أجل وبإدارة الفتيات المراهقات والشابات ،في بلد تعرضيم فيه المحددات االجتماعية  -ال سيما المعايير
الجندرية الضــارة  -لخطر ايصــابة بفيروس نقص المناعة البشــرية بشــكل كبير وغير متناســب .في عام
 ، 2018كان هناك أكثر من ضــعف عدد ايصــابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشــرية بين الشــابات
(الذين تتراو أعمارهم بين  15و  24عاما) مقارنة بالشـباب ( 69000مقارنة بــــ ـ  . 46)25000يركــــ ـز
نموذج ناد  Riseعلى توفير مســاحة آمنة منخفضــة التكلفة للفتيات المراهقات والشــابات لمشــاركة النيج
ووضـع االسـتراتيجيات حول القضـايا التي تؤثر على حياتين  -من التسـجيل في المدارس إلى تقوية احترام
الذات ومنع الحمل غير المرغوب فيه .يسـلط الضـوء على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشـرية طوال
هذا العمـل .في أول عامين ،تم توســـــيع نطـاق نموذج ناد  Riseفي  6مقـاطعـات ،مع وصـــــول أكثر من
 1100ناد إلى  18000مراهقة وشابة.
مجموعات من المتعايشــين مع فيروس نقص المناعة البشــرية ،بلدان جنوب صــحراء أفريقيا .47مثلت هذه
المنظمات مركزا أســاســيا في تصــميم النماذج لتقديم العالج المضــاد للفيروســات القيقرية للمتعايشــين مع
فيروس نقص المناعة البشـــرية بوســـائل تقلل من التكاليف لكل من مقدمي الخدمات ومســـتخدمي الخدمة.
تضـــمنت النماذج أندية التزام مجتمعية بالعالج (تجتمع في المرافق الصـــحية المحلية وتوفر دعم األقران)؛
نقاط التوزيع المجتمعية للعالج المضــاد للفيروســات القيقرية (توفر وصــوال أســيل إلى الدواء عن طريق
تقريبيا من المكان الذ يعيو فيه األشـخاص)؛ ومجموعات العالج المجتمعي (حيث يتناوب األعضـاء على
جمع األدوية ،وتقديم دعم االلتزام بالعالج ومراقبة النتائج لاعضــــاء المعنيين) .تم اختبار النماذج وتنفيذها
في ثمانية بلدان :جميورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا وليســوتو ومالو وموزمبيق وجنوب افريقيا
وزيمبابو  .وهي فعالة من حيث التكلفة ويمكن أن تكون مســـــتدامة .وقد أد .تقديم الخدمات المتمايزة إلى
زيادة مستويات االلتزام بالعالج واالحتفاظ باألشخاص في نظام الرعاية لفيروس نقص المناعة البشرية.48
 ،Pink Lotusفيتنام .49طورت هذه المنظمة التي يقودها عامالت جنس نموذجا لالســــتشــــارة المجتمعية
والدعم في قضــية فيروس نقص المناعة البشــرية في مدينة هو تشــي منه  .Ho Chi Minhوهي تعمل في
سياق وطني حيث هناك حوالي  ٪3.6من عامالت الجنس المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشرية،50
وحيث تعتمد منظمات الخدمات بشكل كبير على تمويل الجيات المانحة الخارجية.
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وصـــــل النموذج في مرحلتـه األوليـة إلى  514عـاملـة جنس وعملـت على  93إحـالـة إلى الخـدمـات الطبيـة.
وبينت أن المبادرة بقيادة الفئات السكانية الرئيسية يمكن أن تحقق الوصول الى األشخاص ،وتكون فعالة من
حيث التكلفة .وفي وقت الحق ،عندما ســعت الحكومة إلى وضــع برنامج للوقاية من فيروس نقص المناعة
البشـرية بتغطية أعلى ،اختارت نموذج  Pink Lotusلتوسـيع النطاق في  15مقاطعة ،على أسـاس الشـراكة
بين المنظمـة والحكومـة والمجتمع المـدني .يتم تمويـل العمـل من خالل حكومـة المقـاطعـة ،مع إمكـانـات قويـة
لالستدامة المحلية.
 .71وقد أسـفرت هذه المبادرات والمبادرات المماثلة لتطوير نماذج مسـتدامة وفعالة من حيث التكلفة عن دروس هامة
يمكن تطبيقيا في التغطية الصحية الشاملة ،بما في ذلك الحاجة إلى:
ضــمان يليات تمويل فعالة وكف ة وضــرورية تمكـــــــن المنظمات والشــبكات التي يقودها المتعايشــون مع
فيروس نقص المناعة البشـــرية وغيرهم من الفئات الســـكانية الرئيســـية والنســـاء والشـــباب من أجل التقدم
للحصــول على الموارد والحصــول علييا .يفضــل ذلك على قنوات التمويل التي ال يمكن الوصــول إلييا إال
لمنظمات أو شـبكات أو وكاالت دولية أكبر .يجب أن تشـمل التغييرات السـياسـات واألنظمة المناسـبة لتمكين
التعاقد االجتماعي ،مع تحويل التمويل من الحكومة إلى منظمات المجتمع المدني؛
االعتماد على وتكييف البنية التحتية والموارد الموجودة بقيادة المجموعات ،بدال من البدء من نقطة الصـفر.
على ســـبيل المثال ،إذا تم التمويل بشـــكل كاف للنماذج الموجودة الخاصـــة بخدمات فيروس نقص المناعة
البشـرية للمتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية والفئات السـكانية الرئيسـية والنسـاء والشـباب ،فيمكن
إذا توســيع الخدمات لتقديم حزم التغطية الصــحية الشــاملة ،وبالتالي تقديم بديل أكثر فعالية من حيث التكلفة
للخدمات الموازية؛ و
تحديد التكاليف الكاملة وتوفير الموارد للبرامج من قبل ولصـــــالح المتعايشـــــين مع فيروس نقص المناعة
البشرية وغيرهم من الفئات السكانية الرئيسية والنساء والشباب ،بدال من افتراض أن العمل سوف يتم مجانا
أو بتكلفة منخفضــة .ضــمان إدراج الميزانية الكافية في العمليات الوطنية ذات الصــلة ،مثل تطوير ميزانية
الحكومة للصحة أو طلبات تمويل الصندوق العالمي.

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

 ،Mara Quesadaمبادرات التحرك من أجل الصحة ،الفليبين

إن "هدية" فيروس نقص المناعة البشـرية هي في ربط القضـايا الصـحية بحياة األشـخاص وتقديم الرعاية الصـحية
المسـتنيرة حسـب الثقافات .واآلن يجب احترام وتمويل عمل المجموعات التي يقودها المجتمع .يجب توفير األموال
في أيد المجتمعات لتطوير خدماتيا الصـحية الخاصـة بيا  -الخدمات التي تعمل ضـمن السـياقات المحلية ويمكن
استمراريتيا" .
-

( Canadian Aboriginal AIDS Network ،Renee Maschingشـبكة السـكان األصـليين الكندية
لمكافحة االيدز) ،كندا

"ال تعترف الـدولـة بمعرفـة المجتمع وخبرتـه .هـذا تحـد كبير .يكمن أحـد التيـديـدات الرئيســــيـة ـب ن معظم المـانحين
يغادرون منطقة آسـيا والمحيط اليادئ ،وأن الحكومات ليسـت على اسـتعداد لتمويل أو العمل مع المجتمع السـكاني
الرئيسـي  ...إنيم قلقون من أن يذكر المجتمع حقوق اينسـان ،ولكن يجب على المجتمع الوقوف على مبادئنا وليس
فقط اتخاذ أ شروط تضعيا الحكومات علينا ".
-

مشارك في المجموعة البؤرية مع الفئات السكانية الرئيسية الشابة ،بما فييم عاملي/عامالت الجنس؛ آسيا
والمحيط اليادئ

المساهمة  :5تأمين العالو بسعر معقول ويمكن الحصول عليه
 .72يلزم ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة الدول األعضاء بما يلي:
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الفقرة " :50تحسـين توافر األدوات الصـحية والقدرة على تحمل تكلفتيا وكفاءتيا عن طريق زيادة شـفافية أسـعار
األدوية واللقاحات واألجيزة الطبية والتشـــخيص واألدوات المســـاعدة والعالجات القائمة على الخاليا والجينات
وغيرها من التقنيات الصـحية حسـب امتياز القيمة ،عن طريق تحسـين اللوائح وبناء مشـاركة بناءة وشـراكة أقو.
مع أصـــحاب المصـــلحة المعنيين ،بما في ذلك الصـــناعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني  ...لمعالجة القلق
العالمي من ارتفاع أسعار بعض األدوات الصحية ".
سة
الفقرة " :51تعزيز الوصــول المتزايد إلى أدوية جيدة وأمنة وفعالة وبتكلفة معقولة ،بما في ذلك األدوية الجني ـ
واللقاحات والتشــخيص والتكنولوجيات الصــحية ،مع إعادة ت كيد اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشــ ن الجوانب
المتعلقـة بالتجـارة من حقوق الملكيـة الفكرية (اتفـاق تريبس  )TRIPSبصـــــيغتيـا المعـدلة .وإذ يؤكد مجـددا إعالن
الدوحة لمنظمة الصـحة العالمية لعام  2001بشـ ن اتفاق تريبس والصـحة العامة ،الذ يعترف بضـرورة شـر
حقوق الملكية الفكرية وتنفيذها بطريقة تدعم حق الدول األعضـــاء في حماية الصـــحة العامة ،وال ســـيما تعزيز
الحصول على األدوية للجميع".
 .73تكمن العدالة الصـحية في نظام التغطية الصـحية الشـاملة ،التي تيدف إلى ضـمان إتاحة الخدمات الصـحية لجميع
من يحتاجون إلييا (وليس فقط أولئك الذين يمكنيم دفع الثمن) وحماية الناس من المخاطر المالية .51إن الوضــــع
االقتصـاد هو محدد رئيسـي للصـحة .لذلك ،يجب أن تكون حزم وخدمات التغطية الصـحية الشـاملة (بما في ذلك
األدوية والسلع) على المقياس الصحيح وب سعار معقولة.
 .74ولكي تكون األدوية ســيلة المنال ،يجب أن تكون ميســورة التكلفة لافراد والمنظمات والبلدان .يحتاج الناس إلى
الشـعور بالقدرة على الحصـول على األدوية والمواد الطبية التي يحتاجونيا ،واسـتخداميا دون المخاطرة بخسـارة
مالية .تحتاج المنظمات إلى مصـــادر موثوقة ألدوية ذات أســـعار معقولة لدعم برامجيا .تحتاج وزارتا الصـــحة
والمالية للقدرة على وضـــع ميزانية لشـــراء األدوية وتوريدها لتلبية حزم التغطية الصـــحية الشـــاملة على نطاق
واسع.
 .75على النحو المبين في تقرير منظمة الصــحة العالمية حول تقديم مواد طبية مضــمونة الجودة للجميع ،يتعين على
التغطية الصحية الشاملة خفض تكاليف األدوية وزيادة إمداداتيا وضمان فعاليتيا وجودتيا العالية.52
 .76في سـياق التصـد لفيروس نقص المناعة البشـرية ،قام المتعايشـون مع فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم
من الفئات الســكانية الرئيســية والنســاء والشــباب بالدعوة الشــجاعة والرائدة لت مين الحصــول على األدوية ذات
الجودة العالية وبســعر معقول  .وقد شــمل هذا العمل مجموعة واســعة من االســتراتيجيات ،من تنفيذ المراقبة التي
يقودها المجتمع المحلي (لتقديم أدلة على حجم وت ثير مخزون العالج المضــاد للفيروســات القيقرية) إلى تســليم
األدوية (لتسـييل تسـليم العالج المضـاد للفيروسـات القيقرية القائم على األقران) وإجراء حمالت على المسـتو.
الوطني (يصال القوانين وتحد براءات االختراع المعوقة).
 .77أحدث التصـــد لفيروس نقص المناعة البشـــرية في بعض الســـياقات تغييرا جذريا في العالقة بين مســـتخدمي
الخدمات واألخصـائيين الطبيين وكذلك الشـركات .على سـبيل المثال ،من خالل حملة "معرفة حقوقك" وحمالت
محو األمية العالجية ،أصـبح المتعايشـون مع فيروس نقص المناعة البشـرية خبراء في حالتيم الصـحية وخيارات
العالج الخاصة بيم .لقد تمكنوا من المشاركة وفي قيادة الحوارات حول أسعار األدوية وجودتيا.
 .78تناولت المنظمات والشــــبكات التي يقودها المجتمع أمر الحصــــول على العالج الخاص بفيروس نقص المناعة
البشـرية ،إلى جانب األدوية والمواد األسـاسـية األخر .الالزمة للتصـد الشـامل لفيروس نقص المناعة البشـرية.
على ســـــبيـل المثـال ،نـاصـــــرت المجموعـات من أجـل توافر أدويـة بكلفـة معقولـة لمعـالجـة العـدو .االنتيـازيـة
واألمراض المصـاحبة ،مثل السـل .كما لفتوا االنتباه إلى المشـكالت المتعلقة بالتفاعالت العالجية ،مثلما هو الحال
مع العابرين/العابرات جندريا المتعايشــــين مع فيروس نقص المناعة البشــــرية وهم يتناولون العالج المضــــاد
للفي روسـات القيقرية إلى جانب العالج اليرموني؛ أو مع األشـخاص الذين يسـتخدمون المخدرات وهم متعايشـين
مع فيروس نقص المناعة البشرية ويتناولون العالج المضاد للفيروسات القيقرية جنبا إلى جنب مع العالج البديل
لافيون.
 .79إن دعم عمل المنظمات من قبل ولصــــالح المتعايشــــين مع فيروس نقص المناعة البشــــرية وغيرهم من الفئات
السكانية الرئيسية ،يشكــل رسالة محورية :إن ارتفاع أسعار األدوية وعدم القدرة على تحمليا له أثر كارثي على
الوضــع االقتصــاد والصــحي للناس ،وال ســيما أولئك األكثر تيميشــا .وقد مارســت هذه المنظمات والشــبكات
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ضـغوطا متواصـلة لزيادة اينفاق العام على الصـحة ،وتحسـين تنظيم القطاع الخاص وزيادة الشـفافية والمسـاءلة.
فالمسـاءلة ميمة في عمل جميع أصـحاب المصـلحة (بما فييم الحكومات والقطاع الخاص) وجميع مجاالت العمل
ذات الصلة (بما في ذلك العمليات التي تنطو علييا المفاوضات التجارية ووضع البراءات).
 .80يمكن مالحظة أمثلة على الممارسـات الجيدة في ت مين الحصـول على األدوية األسـاسـية وبسـعر معقول في عمل
كل من:
مؤسـسـة مجموعة الت ثير االيجابي  ،Fundación Grupo Efecto Positivoاألرجنتين .53هذه مجموعة
من قبل ولصـالح المتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية ،تعمل في بلد مصـنــــــف على أنه "مرتفع
الدخل" .ورصــدت طلبات براءات االختراع لادوية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشــرية وتحدت تلك
التي تمنع الوصــــول العادل .في عام  ،2015كان الســــعر الســــنو لعالج الخط األول للعالج المضــــاد
للفيروســات القيقرية  2642دوالرا أميريكا للفرد الواحد في األرجنتين؛ وهو  26مرة أعلى من أدنى ســعر
للعالج الجنيســـي .ويرجع هذا األمر بشـــكل رئيســـي إلى براءة اختراع على تركيبة الجرعة الثابتة .قامت
المؤسـسـة بتحليل الطلب وتقديم اعتراضـات ،بحجة أن الدواء لم يكن له براءة اختراع ،ألن الجمع بين ثالثة
مضادات للفيروسات القيقرية الحالية ال يشكــــــــــل "اختراعا" وال "حداثة" .ضغطت على صانعي القرار،
وشاركت في حوارات السياسة  ،ونشرت القضية في وسائل ايعالم ودعمت جيود الحكومة لمتابعة الشراء
العام .ونتيجة لذلك ،تم ســــحب طلب البراءة ،مما فتح الطريق أمام المنافســــة الجنيســــة .وقد أد .ذلك إلى
انخفاض ســعر الخط األول إلى  152دوالرا أميركيا للفرد في الســنة ،وهو انخفاض بنســبة  ٪94ســيوفره
البرنامج الوطني لمكافحة اييدز والمقدر بحوالي  37مليون دوالر أميركي.
مراصد العالج المجتمعي ،غرب أفريقيا .54تعمل شبكات المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية (بما
فييم فئات الســـكان الرئيســـية) في  11دولة ،وتيدف إلى زيادة الوصـــول إلى العالج األمثل لفيروس نقص
المنـاعـة البشـــــريـة من خالل المراقبـة المنتظمـة للخـدمـات .وهي مـدعومـة من قبـل التحـالف الـدولي للتـ هـب
للعالج ) ITPCو -ITPCغرب أفريقيـا) .تقوم المراصـــــد بجمع وتحليـل البيـانـات المتعلقـة بتوافر الرعـايـة
والخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشــرية وإمكانية الحصــول علييا ومقبوليتيا والقدرة على تحمل
تكلفتيا ومالءمتيا في العيادات المحلية .وينصـب التركيز على النســاء الحوامل والشــباب والمثليين وغيرهم
من الرجال الذين يمارســـون الجنس مع الرجال ،وعاملي/عامالت الجنس ومســـتخدمي المخدرات بالحقن.
تقدم البيانات المجمعة دليال على الصــورة الحقيقية للحصــول على أدوية فيروس نقص المناعة البشــرية في
غرب أفريقيـا .على ســـــبيـل المثـال ،يظير أن متوســـــط تكرار نفـاد المخزون هو  ٪23فيمـا يخص العالج
المضـاد للفيروسـات القيقرية .كما يسـلط الضـوء على أن بعض السـكان (مثل المثليين وغيرهم من الرجال
الذين يمارسـون الجنس مع الرجال وعاملي/عامالت الجنس والشـباب) لدييم مسـتويات منخفضـة من االلتزام
بالعالج والرعاية فيما يختص بفيروس نقص المناعة البشرية.
شـــــبكـة بوتســـــوانـا لاخالقيـات والقـانون واييـدز،
بوتســوانا .55طعنت منظمة المجتمع المدني هذه التي
تعمل مع منظمات من قبل ولصــالح الفئات الســكانية
الرئيسـية ومركز التقاضـي في الجنوب األفريقي ،في
ســياســة الحكومة المتمثلة في رفض العالج المجاني
المضـــــاد للفيروســـــات القيقريـة للســـــجنـاء غير
المواطنين .في ذلك الوقت ٪87 ،من المتعايشــين مع
فيروس نقص المناعة البشــرية في بوتســوانا يتلقون
العالج المضــاد للفيروســات القيقرية ،ولكن تم ترك
الســــجناء األجانب في الخلف .واصــــل الشــــركاء
التقـاضـــــي االســـــتراتيجي في المحكمـة العليـا ،التي
قضـــــت بـ ن حرمـان الســـــجنـاء غير المواطنين
المتعايشـــين مع فيروس نقص المناعة البشـــرية من
تلقي العالج ،ينتيـك حقوقيم الـدســـــتوريـة .وقـد كفـل
الحكم حق الســـجناء في الحصـــول على عالج مضـــاد
للفيروسات القيقرية ،سيل المنال وب سعار معقولة.
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فشــــل نص ايعالن الســــياســــي في توصــــيل
المســـاهمات العديدة للمجتمعات والمجتمع المدني
في توفير وتنفيـذ الرعـايـة الصـــــحيـة الشـــــاملـة.
مطلوب بيئة اجتماعية وقانونية وســياســية مواتية
لمشاركة قوية من المجتمعات؛ هذا يعني أنه يجب
على منظمــات المجتمع المــدني أن تكون قــادرة
على التســجيل القانوني واســتالم األموال والعمل
دون خوف من المضايقة أو العنف".
-

 MPactالـتـحـرك الـعـــالـمـي مـن أجـــل
صحة الرجال المثليين وحقوقيم

 .81في إطار هذه المبادرات وغيرها ،و لضـمان الحصـول على األدوية األسـاسـية والميسـورة التكلفة ،تشـمل الدروس
المسـتفادة من األنشـطة الخاصـة ب فيروس نقص المناعة البشـرية (والتي يمكن تطبيقيا في مجال التغطية الصـحية
الشاملة) الحاجة إلى:
االســتثمار في محو األمية العالجية لد .المتعايشــين مع فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من الفئات
الســكانية الرئيســية والنســاء والشــباب لتمكينيم من تعزيز قدراتيم (على ســبيل المثال ،فيما يتعلق ب ســعار
األدوية وبراءات االختراع والملكية الفكرية) وأن يصـبحوا دعاة صـبورين يمكنيم الدفاع عن أنفسـيم بالحق
في الصحة وقيادة الدعوة بش ن الحصول على األدوية ب سعار معقولة ؛
اســـــتخـدام حجج المنـاصـــــرة التي تجمع بين اللغـة القـانونيـة ولغـة الحقوق ،بنـاء على المعلومـات القـانونية
والســوابق القانونية (مثل اســتخدام اتفاق تريبس) ،جنبا إلى جنب مع الحق في الصــحة (كما هو مذكور في
ايعالنات السياسية ذات الصلة)؛ و
الحفـاظ على االهتمـام بجودة األدوية وتكلفتهـا وإمكـانيـة الحصـــــول عليهـا للتـ كد من أنيـا متـاحة وب ســــعـار
معقولة للمتعايشـــين مع فيروس نقص المناعة البشـــرية وغيرهم من الفئات الســـكانية الرئيســـية ،والنســـاء
والشباب ،وتكون ذات جودة عالية وفعالة ومالئمة.

"علينا أن نصل الروابط بين فيروس نقص المناعة البشرية ومجاالت الصحة األخر .حيث تواجه المجتمعات
الميمشـــة نفس أنواع العوائق ،مثل ارتفاع أســـعار األدوية .نطالب بمســـاءلة الجميع ،بما في ذلك شـــركات
األدوية وشـركات الت مين .وإال فإن الرعاية الصـحية  -والتغطية الصـحية الشـاملة  -تتعلق فقط بمن لديه المال
ومن ال يملكه ".
-

( M-Coalition, Arab Foundation for Freedoms and Equality ،Elie Ballanتحالف-
م ،المؤسسة العربية للحرية والمساواة) ،لبنان

المساهمة  :6ضمان الحوكمة المتعددة القطاعات والمساءلة
 .82يلزم ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة الدول األعضاء بما يلي:
الفقرة " :20ايدراك ب ن مشــاركة الناس ،وخاصــة النســاء والفتيات واألســر والمجتمعات المحلية ،وإدماج
جميع أصـحاب المصـلحة ذو الصـلة تشـكل أحد المكونات األسـاسـية يدارة النظام الصـحي ،بيدف تمكين
الجميع بشكل كامل ألجل تحسين صحتيم وحمايتيا".
الفقرة " :54إشــراك جميع أصــحاب المصــلحة ذو الصــلة ،بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص
واألوســاط األكاديمية ،حســب االقتضــاء ،من خالل إنشــاء منصــات وشــراكات تشــاركية وشــفافة ألصــحاب
المصــلحة المتعددين ،لتوفير مســاهمتيم لتطوير وتنفيذ وتقييم الســياســات الصــحية واالجتماعية ذات الصــلة
واستعراض التقدم المحرز في تحقيق األهداف الوطنية للتغطية الصحية الشاملة ".
 .83وكما هو الحال بالنسـبة للتصـد لفيروس نقص المناعة البشـرية ،تتطلب التغطية الصـحية الشـاملة ،نيجا شـامال
ومتعدد القطاعات للمجتمع ب كمله في تنفيذه وإدارته .تعد مشـاركة المجموعات والمجتمع المدني مسـرعا إضـافيا
لخطة العمل العالمية من أجل حياة صـحية ورفاهية للجميع .56يعتمد المسـرع على األسـاس المنطقي الذ يقول:
"إن ضــمان حصــول المجموعات والمجتمع المدني على الدعم الذ يحتاجون إليه للمشــاركة المجدية يمكنيم من
نقل خبرتيم الحية ووجيات نظرهم وخبراتيم إلى المعرفة ووضــع الســياســات واالســتجابات الصــحية المرتكزة
على الحقوق والمساءلة ،وضمان عدم ترك أ شخص في الخلف ".
 .84تنقل منظمات وشــبكات المتعايشــين مع فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من الفئات الســكانية الرئيســية
والنسـاء والشـباب عقود من الخبرة في المشـاركة الريادية والمؤثرة في أجيزة الحكم وصـنع القرار .وقد حصـلت
ارتباطات رسمية على جميع المستويات ،بما في ذلك:
ـالمي ا (كمـا هو الحـال في مشـــــاركـة وفـد المنظمـات غير الحكوميـة في البرنـامج التنســـــيقي لبرنـامج األمم
ع ـ
المتحدة المشترك المعني باييدز) ؛
على مســـتو .الدول األعضـــاء (كما هو الحال مع ممثلي المجتمع المدني المشـــاركين في آليات التنســـيق
الوطنية للصندوق العالمي أو المجالس الوطنية لمكافحة اييدز) ؛ و
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محليا (كما هو الحال مع الممثلين في لجان الصحة المحلية أو القروية).
 .85تضـمنت المشـاركات أيضـا العمليات المتعلقة بوضـع أو اسـتعراض االسـتراتيجيات والبرامج والمقترحات .وتشـمل
األمثلـة االســـــتراتيجيـات الوطنيـة لمكـافحـة اييـدز ،والرصـــــد العـالمي لإليـدز ،والميزانيـات الصـــــحيـة الوطنيـة،
والمراجعـات الـدوريـة الشـــــاملـة ،وطلبـات التمويـل للصــــنـدوق العـالمي ،وخطط العمليـات الوطنيـة لخطـة الرئيس
الطارئة لإلغاثة من اييدز.
 .86وقـد لعبـت القيـادة المجتمعيـة في هـذه المنتـديـات أدوارا فريـدة من نوعيـا ،بـاســـــتخـدام قضـــــايـا الحيـاة الواقعيـة
واحتياجات المعنيين لتعبئة ايرادة السياسية والت ثير في صنع القرار وصياغة تخصيص الموارد .بقيادة الممثلين
المتحمسين وال مطلعين ،وضعت هذه الدعوة مبدأ "ال شيء عنا من دوننا" موضع التنفيذ.
 .87ذكرت لجنة النسـيت بشـ ن النيوض بالصـحة العالمية وتعزيز التصـد لفيروس نقص المناعة البشـرية في عصـر
أهداف التنمية المســتدامة أن "ايدماج األكبر للمجتمعات المتضــررة في إدارة الصــحة العالمية  ...ســيكون أحد
الموروثات الدائمة لنشاط فيروس نقص المناعة البشرية".57
 .88لقد لعب ممثلو المتعايشــين مع فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من الفئات الســكانية الرئيســية والنســاء
والشـباب أدوارا ميمة بشـكل خاص في مسـاءلة أصـحاب المصـلحة اآلخرين  -وباألخص الحكومات ومينة الطب
وشـــركات األدوية  .-وغالبا ما كانوا هم الذين يطرحون أســـئلة صـــعبة ،ويصـــرون على المزيد من الشـــفافية
ويدفعون لتحسـين األداء .وقد جمع هذا العمل بين األدوار الرسـمية (مثل الممثلين المشـاركين في عمليات رصـد
اييدز العالمية) واألدوار غير الرسـمية (مثل الناشـطين الذين يسـتخدمون وسـائل التواصـل االجتماعي للعمل كـ
"مراقبين").
 .89وقد أصـبحت مسـاهمة هؤالء الممثلين ميمة وصـعبة على حد سـواء في سـياقات تقلص مسـاحة المجتمع المدني.
تشـــــير  CIVICUSإلى أن القطـاع يواجـه ،في جميع أنحـاء العـالم ،تحـديـات متعـددة ،مثـل زيـادة التعـد على
المســاحة المدنية للمجموعات المســتبعدة وزيادة الشــعبوية اليمينية .58من الميم أكثر من أ وقت مضــى أن يتم
سماع أصوات المجتمعات الميمشة ،ودعميم من قبل أولئك الذين لدييم القدرة على ذلك.
 .90مع زيادة وتيرة التغطية الصــحية الشــاملة ،ســيحتاج المتعايشــون مع فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من
الفئات الســكانية الرئيســية والنســاء والشــباب إلى الحفاظ على دورهم في إدارة التصــد لفيروس نقص المناعة
البشـــرية .في حين ينبغي إدراج خدمات فيروس نقص المناعة البشـــرية األســـاســـية في حزم التغطية الصـــحية
الشـاملة ،سـتبقى هناك حاجة السـتراتيجيات وطنية قوية لمكافحة اييدز تسـتمر في االسـتجابة لالحتياجات الدقيقة
لمجموعة سـكانية رئيسـية محددة .هذا أمر حيو اسـتراتيجيا في سـياق عالمي حيث تحدث  ٪54من ايصـابات
الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية (وأكثر من  ٪95في بعض المناطق) في مثل هذه المجتمعات.59
 .91وقد أثبتت المجتمعات المشــاركة في فيروس نقص المناعة البشــرية أيضـ ا قدرة ميمة على العمل معا ،من خالل
تشـكيل تحالفات ومنصـات مشـتركة تدعم بدورها الممثلين في هيئات صـنع القرار .هذه اآلليات هي فرص لتحديد
أرضية مشتركة ،وتوفير صوت موحـــد حول القضايا ذات األولوية للمجتمعات ،وضمان تدفقات اتصاالت قوية
(من وإلى الدوائر) .توجد أمثلة على جميع المســـــتويات :عالميا (مثل عملية "المســـــاحة الحرة" التي تجمع بين
شـبكات عالمية من الفئات السـكانية الرئيسـية وشـبكات المجتمع المدني) 60؛ إقليميا (مثل مبادرة "ال يبق أحد في
ووطني ا (مثـل اتحـادات
ـ
الخلف " وهي مجموعـة من المنظمـات التي تمثـل المجتمعـات الميمشـــــة في أوروبـا) 61؛
شبكات الفئات السكانية الرئيسية).
 .92يمكن مالحظة أمثلة على الممارســـات الجيدة في ضـــمان الحوكمة والمســـاءلة المتعددة القطاعات في عمل كل
من:
منظمات من قبل ولصـــالح المتعايشـــين مع فيروس نقص المناعة البشـــرية وغيرهم من الفئات الســـكانية
الرئيسـية ،كينيا .62هذه المنظمات (بما فييم الرجال المثليين وغيرهم من الرجال الذين يمارسـون الجنس مع
الرجـال والعـابرين/العـابرات جنـدريـا وعـاملي/عـامالت الجنس واألشــــخـاص الـذين يســـــتخـدمون المخـدرات
بالحقن) لعبت أدوارا رائدة في الحوكمة المتعددة القطاعات لتصـــد كينيا لفيروس نقص المناعة البشـــرية.
يعترف المجلس الو طني لمكافحة اييدز ب هميتيا ،وال ســيما تلك التي يقودها المتعايشــون مع فيروس نقص
المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية .وقد عززت هذه المجموعات مسـاهماتيا من خالل
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تحسين التنسيق وتشكيل آليات "المظلة" (الدعم) ،مثل اتحاد كينيا للفئات السكانية الرئيسية.
وقـد عزز هـذا تمثيليـا في هيئـات مثـل مجلس إدارة المجلس الوطني لمكـافحـة اييـدز وآليـة التنســـــيق الكينيـة
(للصــــنـدوق العـالمي) .بعـد إثبـات فوائـد العمـل بطريقـة متعـددة القطـاعـات ،يتم تطوير مثـل هـذا النموذج اآلن
لنيج كينيا تجاه التغطية الصحية الشاملة .على سبيل المثال ،تشارك شبكة المنظمات الصحية غير الحكومية
في اللجنة االستشارية لمجموعة مزايا التغطية الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة.
جمعيـة المنـاضـــــالت النســـــائيـة ،البرازيـل .63تعمـل هـذه المنظمـة التي تقودهـا عـامالت الجنس في مـدينـة
كامبيناس .يبلغ معدل انتشــــار فيروس نقص المناعة البشــــرية بين عامالت الجنس على الصــــعيد الوطني
( ٪5.3مقارنة بــــ  ٪0.5لعامة السكان) . 64وقد أدت سنوات من المناصرة إلى مشاركة واسعة في المجلس
البلد  ،وهي هيئة صــنع القرار الســياســي المتعددة القطاعات للنظام الصــحي الالمركز في المدينة .دعت
المنظمة إلى ت موقعيا في هيئات مثل المجالس البلدية لحقوق المرأة والصــحة .وبيذه الطريقة ،فقد ضــغطت
على الحكومة المحليـة لتوســـــيع الخـدمات الصـــــحيـة لعامالت الجنس في جارديم ايتـاتينغـا ،وهو الحي الذ
يحو معظم نشـاطات عامالت الجنس في المدينة .وقد أد .ذلك إلى تقديم مركز سـانتوس دومون الصـحي
خدمات تلبي بشـــكل خاص احتياجات عامالت الجنس ،من تزويدهم بالواقي الذكر إلى خدمات األمراض
النســــائية والعالج اليرموني (للعابرات جندريا) .يمكن للمركز رعاية  150شــــخصــ ـ ا يوميا ،حيث تتمكن
عامالت الجنس من الوصول إليه بسرية ،دون الحاجة إلى تقديم وثيقة اليوية.
ميسر التحول المجتمعي ،مالو  .65هذه شبكة شبابية قامت بالتعاون مع آلية التنسيق الوطنية في مالو ،
بتنظيم مشـــاورات بين المراهقات والشـــابات لإلبالغ عن العمل الذ يدعمه الصـــندوق العالمي .وركزت
المشاورات على تصميم أندية للمراهقات والشابات ،وهو أحد التدخالت الممولة من منحة الصندوق العالمي
للبالد .كما أعدت الشـــبكة المشـــاركة في منتد .ســـنو للمجتمع المدني حول عمليات الصـــندوق العالمي.
شـاركت أكثر من  500مراهقة وشـابة في حملة "أنا أتكلم" لضـمان المسـاءلة والشـفافية في عمليات تنفيذ منح
الصندوق العالمي.
 .93وقد أســـفرت هذه المبادرات والمبادرات المماثلة لضـــمان الحوكمة والمســـاءلة المتعددة القطاعات ،عن دروس
أساسية يمكن تطبيقيا في مجال التغطية الصحية الشاملة ،بما في ذلك الحاجة إلى:
ضـــمان المشـــاركة الهادفة للمتعايشـــين مع فيروس نقص المناعة البشـــرية وغيرهم من الفئات الســـكانية
الرئيسـية والنسـاء والشـباب في هيئات الحوكمة المتعددة القطاعات .يجب أن تتجاوز المشـاركة مجرد "مقعد
على الطاولة" ،ويجب أن تشــمل آليات رســمية وخاضــعة للمســاءلة وســلطة حقيقية للت ثير على القرارات
والسياسات وتخصيص الموارد؛
دعم تمثيل جيد للمتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية والنسـاء
والشـباب في هيئات متعددة القطاعات من خالل تمكينيم من اختيار ممثلييم ،والحصـول عند االقتضـاء على
الدعم التقني لبناء قدراتيم العملية ،كما هو الحال في وضع الميزانية أو المراقبة؛ و
لديهـا يليـات مســـــاءلة مدمجـة وشـــ ـفـافة لييـاكل حوكمـة متعـددة القطـاعات .وذلك لتمكين جميع أصــــحـاب
المصــلحة ،خاصــة المت ثرين بشــكل مباشــر بالقضــايا المطروحة ،من فيم ما تم تحقيقه (أو الذ لم يتحقق)
وسبب حدوث ذلك ،والدعوة إلى اتخاذ ايجراءات المناسبة.

"ال يتعلق األمر فقط بالســما للمجتمع بالحصــول على مقعد على الطاولة  ...ولكن الســما ليم بوضــع الطاولة
وتعيين الطاولة .ال يتعلق األمر بتوصـية صـانعي القرار للمجتمعات ،ولكن السـما للمجتمعات بالتحدث عن نفسـيا
وتعليم صــانعي القرار .ســيتحدثون عن التحديات التي يواجيونيا – العنصــرية والنظام الذكور ورهاب المثلية،
وما إلى ذلك  -وما هي الرعاية الصحية الجيدة التي يجب وضعيا" .
-

 ،THRIVE SS ،Larry Walkerالواليات المتحدة األميركية

"لقد تعلمنا أن ما ينجح هو التعاون العادل على جميع المســتويات  -إشــراك مقدمي الخدمات وصــانعي الســياســات
والباحثين والمتعايشــــين مع فيروس نقص المناعة البشــــرية ب نفســــيم .هذه هي الطريقة الوحيدة لمعالجة العوائق
الضــخمة التي تحول دون الرعاية الصــحية  -العنصــرية  ،رهاب المثلية  ،كراهية األجانب  ،الصــور النمطية -
التي تؤثر على مجتمعنا" .
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-

( Committee for Accessible AIDS Treatment ،Maureen Owinoلجنة العالج الميســـور
لإليدز) ،كندا

االستنتــــاجـــات
 .94تم اآلن وضـع ايعالن السـياسـي لامم المتحدة بشـ ن التغطية الصـحية الشـاملة .لكن بدأت للتو قضـية التغطية
الصـحية الشـاملة في عدة نواحي .لقد بدأ العمل الحقيقي اآلن :تحويل الكلمات وااللتزامات إلى أعمال شـاملة حقا
تصل الى جميع المحتاجين وتفيدهم.
 .95في هــذا المنعطف الحرج ،تعتبر المنظمــات
والشـــبكات من قبل ولصـــالح المتعايشـــين مع
فيروس نقص المنـاعـة البشـــــريـة وغيرهم من
الفئات الســكانية الرئيســية والنســاء والشــباب،
رصــــيد هائل .من خالل عقود من التصــــد
لفيروس نقص المناعة البشرية ،تشكــ ـل مورد
عـالمي للمعرفـة والخبرة ،بمـا في ذلـك تحـديـد
الفئات األكثر تيميشــ ا أو هشــاشــة والوصــول
ـإل يـيـــا؛ مـعـــالـجـــة الـمـحـــددات االجـتـمـــاعـيـــة
واالقتصــادية للصــحة؛ تقديم خدمات تركــــــز
عـلـى الـفـرد ،وتـكـون مـتـكـــامـلـــة ،وتـــديـرهــا
المجتمعـات المحليـة؛ تطوير نمـاذج مســــتـدامـة
وفعالة من حيث التكلفة؛ ت مين األدوية ب سـعار
معقولـة ويمكن الوصـــــول إلييـا؛ وضـــــمـان
المساءلة والحوكمة المتعددة القطاعات.

لن يكون لاللتزامات العالمية المنصوص علييا في ايعالن
الســياســي معنى إال إذا ترجمت إلى ســياســات وإجراءات
وتمويـل على المســـــتو .الوطني .هنـاك حـاجـة إلى آليـات
مســاءلة واضــحة ومتماســكة ومجتمعية وشــاملة للمجتمع
المـدني تعتمـد على العمليـات الوطنيـة وايقليميـة والعـالميـة
لنقل ايعالن السـياسـي بشـ ن التغطية الصـحية الشـاملة من
مـجـرد كـالم إلـى الـواقـع عـلـى األرض .يـجـــب أن يـكـون
ايعالن الســياســي مصــحوبا بإطار للمســاءلة يحدد أهدافا
يمكن لجميع أصــحاب المصــلحة  -بما في ذلك المجتمعات
الرئيسـية والمتضـررة  -محاسـبة الدول .وينبغي أن تشـمل
مؤشرات محددة لتقييم مد .وضع برنامج التغطية الصحية
الشــاملة "الميل األخير أوال" ،وتلبية احتياجات أشــد الناس
فقرا وتيميشا" .

 .96هذه المجاالت وغيرها من مجاالت الممارســــة
الجيدة  -التي ابتكرها وأثبت ريادتيا وتوســـــيع
نطاقيا المتعايشـــــون مع فيروس نقص المناعة
البشـــرية وغيرهم من فئات الســـكان الرئيســـية والنســـاء والشـــباب – هي جاهزة للتكرار والتكييف مع التغطية
الصحية الشاملة.
-

الشــــبكة العالمية للمتعايشــــين مع فيروس نقص
المناعة البشرية

 .97إذا لم يتم اسـتخدام هذه الفرص  -وإذا تم رفض أو عدم اسـتخدام مسـاهمات المتعايشـين مع فيروس نقص المناعة
البشــرية وغيرهم من الفئات الســكانية الرئيســية ،والنســاء والشــباب  -فلن تنجح التغطية الصــحية الشــاملة .ســيتم
تيميو نشـاط مكافحة فيروس نقص المناعة البشـرية داخل التغطية الصـحية الشـاملة ،و ـس تترك التغطية الصـحية
الشاملة أشخاصا في الخلف .ولن تكون شاملة حقا.

قرارات للمجلس التنسيقي للبرنامج
 .98يلزم ايعالن السياسي بش ن التغطية الصحية الشاملة الدول األعضاء بما يلي:
الفقرة " :80االســــتفادة من ايمكانات الكاملة للنظام المتعدد األطراف ،بالتعاون مع الدول األعضــــاء بناء على
طلبيـا ،ودعوة الجيـات ذات الصــــلـة في جيـاز األمم المتحـدة اينمـائي ،كل في حدود التزامات عملـه ،ال ســـــيمـا
منظمة الصـــحة العالمية بصـــفتيا الييئة الرائدة في مجال الصـــحة ،فضـــال عن تعزيز المنســـقين المقيمين لامم
المتحـدة وأفرقـة األمم المتحـدة الوطنيـة ،كـل في حـدود التزامـاتـه؛ وكـذلـك الجيـات األخر .ذات الصــــلـة بـالتنميـة
والصـحة العالمية ،بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص واألوسـاط األكاديمية ،لمسـاعدة ودعم البلدان في
جيودها لتحقيق التغطية الصـحية الشـاملة على المسـتو .الوطني ،وفقا للسـياقات واألولويات والكفاءات الوطنية
لكل منيا" .
 .99ومع هـذا األمر في االعتبـار ،يحـث مجلس تنســـــيق البرنـامج على االســـــتجـابـة لتقرير تفويض المنظمـات غير
الحكومية ،من خالل إعادة االلتزام بالقرارات الحالية والموافقة على قرارات جديدة.
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 .100يدعو وفد المنظمات غير الحكومية الدول األعضــــاء والمنظمات والشــــركاء المشــــاركين مع برنامج األمم
المتحدة المشترك المعني باييدز إلى إعادة االلتزام وتسريع العمل بش ن ما يلي:
هذه هي القرارات النيائية المعتمدة خالل االجتماع الخامس واالربعين للمجلس التنسيقي للبرنامج.

4.1

إدراك ما يلي:

 - 1ينبغي أن يرك ّــز التصدي العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية في المستقبل على المكاسب التي تحققت في
حماية المتعايشـي ع فيروس نقص المناعة البشـرية وييره ع الفئات السـكانية الرئيسـية والنسـاو والشـبا
يسرع هذه المكاسب؛
وأن ّ
 - 2ععالجة الدواف االجتماعية واالقتصـايية والييكلية لبااو اييد تسـاه اشـكل أكبر في تحقيق أهداف الصـحة
العالمية األوســـ ن اقا وفي ضــــمان التقدر عبر ا ة التنمية المســــتداعة لعار  2030حتى ال يبقى أحد في
الخلف؛
4.2

التذكير بالتالي:
 -3إن قرارات مجلس تنسـيق البرنامج التاسـع والثالثين من رقم  5.1إلى  5.4بشـ ن الدور األسـاسـي للمجتمعات
في القضاء على اييدز بحلول عام  2030والقرار  8.4الذ تعترف "بالحاجة الملحة لدمج برمجة التصد
لفيروس نقص المناعة البشــــرية مع البرامج الصــــحية األخر ... .من أجل الســــعي آلليات دعم  -متعددة
الجوانب  -أفضل للمجتمع المدني والمجتمعات المحلية كعناصر فاعلة في التنمية المستقلة"؛ و
 - 4االلتزامات الواردة في ايعالن السـياسـي لامم المتحدة الصـادر عن االجتماع الرفيع المسـتو .بشـ ن التغطية
الصحية الشاملة المعتمد في  10تشرين األول/أكتوبر 2019؛

 4.3ايحاطة بالتقرير؛
4.4

يطلب من البرنامج المشـترك لبرنامج األمم المتحدة المشـترك المعني باييدز مواصـلة دعم الدول األعضـاء
في تييئة بيئة مواتية للمتعايشــين مع فيروس نقص المناعة البشــرية وغيرهم من الفئات الســكانية الرئيســية
والنســـاء والشـــباب ،من خالل معالجة العقبات االقتصـــادية واالجتماعية والييكلية والتنظيمية ذات الصـــلة
والتغلب علييا  -بما في ذلك الوصـمة والتمييز والتجريم – والتي تحول دون حصـوليم على خدمات شـاملة
ل فيروس نقص المناعة البشرية والبرامج المتعلقة بالصحة؛

4.5

يطلب من البرنامج المشـترك لبرنامج األمم المتحدة المشـترك المعني باييدز  -وفقا لتقسـيم العمل والتزامات
منظماته المختلفة ،وبالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية  -أن يوصــــي ب ســــاليب للرصــــد
وايبالغ عن مشاركة منظمات من قبل و/أو من أجل المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وغيرهم
من الفئات الســكانية الرئيســية والنســاء والشــباب في اســتراتيجيات التغطية الصـ حية الشــاملة وأطر الرصــد
والتقييم؛

4.6

يدعو البرنامج المشـترك لبرنامج األمم المتحدة المشـترك المعني بااليدز إلى مواصـلة دعم الدول األعضـاء
في ضـمان بقاء جميع عناصـر البرمجة الشـاملة الخاصـة بفيروس نقص المناعة البشـرية ،على النحو المبين
في اســـــتراتيجيـة برنامج األمم المتحـدة المشـــــترك المعني ـباييدز ( ،)2021-2016أو أن تصـــــبح متـاحة
للمتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية ،ومن النسـاء والشـباب،
بموجب أطر وسياسات التغطية الصحية الشاملة؛ و

4.7

يدعو الدول األعضـاء إلى المسـاهمة في تحقيق التزام خطة التنمية المسـتدامة لعام  2030بعدم ترك أحد في
الخلف ووضـع المتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية وغيرهم من الفئات السـكانية الرئيسـية والنسـاء
والشـباب ،كشـركاء وأصـحاب مصـلحة ميمين في تصـميم وتنفيذ برنامج التغطية الصـحية الشـاملة ،وكذلك
السياسات والبرامج ذات الصلة ،من أجل تعزيز النيج الخاضعة للمساءلة التي تركـــز على األفراد ويقودها
المجتمع المحلي؛
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 قائمة المقابالت والمشتركين في المجموعات الب رية:1 ملحق
المقــابــالت
االســـــــــم
1. Grace Kamau
2. Mara
Quesada
3. Ernesto
Cortes
4. Elie Ballan

5. Richard Stern
6. Carlos Garcia
de Leon

7. Renee
Masching
8. Maureen
Owino
9. Cecilia Chung
10. Larry Walker
11. Rico Gustav
12. George Ayala
13. Ruth MorganThomas
14. Laurel
Sprague
15. Andy Seale

المنظمـــــــــــــة
African Sex Workers Alliance (ASWA), Kenya
 كينيا،عامالت الجنس/التحالف األفريقي لعاملي
Action for Health Initiatives (ACHIEVE Inc.), the Philippines
 الفليبين،العمل من أجل مبادرات الصحة
Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en
Drogas (ACEID), Costa Rica
 كوستا ريكا،جمعية كوستا ريكا لدراسة المخدرات والتدخل فييا
M-Coalition, Arab Foundation for Freedoms and Equality, Middle
East and North Africa
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا، المؤسسة العربية للحرية والمساواة،م-تحالف
Agua Buena, Costa Rica - كوستا ريكا
Latin American and Caribbean Council of AIDS Services
Organizations (LACCASO), Latin America and Caribbean
 أميركا الالتينية،مجلس منظمات خدمات اييدز في أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
والبحر الكاريبي
Canadian Aboriginal AIDS Network (CAAN), Canada
 كندا،شبكة مكافحة اييدزالكندية للسكان األصليين
Committee for Accessible AIDS Treatment (CAAT), Canada
 كندا،لجنة العالج الميسور لاليدز
Positively Trans / Transgender Law Centre, USA
 الواليات المتحدة األميركية،للعابرين جندريا االيجابيين/ مركز محاماة
THRIVE SS, USA - الواليات المتحدة األميركية
Global Network of People Living with HIV (GNP+), global
 عالمي،الشبكة العالمية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية
MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights, global
 عالمي،التحرك العالمي لصحة وحقوق الرجال المثليين
Global Network of Sex Work Projects (NSWP), global
 عالمي،عامالت الجنس/الشبكة العالمية لبرامج عاملي
United Nations Joint Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), global
 عالمي،برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بااليدز
World Health Organization (WHO), global
 عالمي،منظمة الصحة العالمية

المشتركون في المجموعات الب رية
عامالت الجنس وممثلي المنظمات من/مناقشــة المجموعة البؤرية مع الشــباب من الفئات الســكانية الرئيســية وعاملي
:عامالت الجنس/قبل ولخدمة الشباب من الفئات السكانية الرئيسية وعاملي
 أندونيسيا،YouthLEAD ،Ikka Noviyanti -1
 نيبال،YouthLEAD ،Gaj Gurung -2
 تايالندا،YouthLEAD،Vanessa -3
 ميانمار، Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW) ،Kaythi Win -4
 نيبـال،APNSW ،Gyanu Gurung -5
25

( -6الميسـر)  ،Jules Kimمندوب آسيا والمحيط اليادئ ،وفد المنظمات غير الحكومية
مناقشــة المجموعة البؤرية مع الشــباب (عمر بين  26 – 22ســنة) المتعايشــين مع فيروس نقص المناعة البشــرية،
البرازيل:
Bruno -7
Cristina - 8
Eduardo - 9
Jéssica - 10
Nathália - 11
Niki - 12
Thiago -13
( -14الميسر) ألسندرا نيلو ،مندوبة أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وفد المنظمات غير الحكومية

مناقشـة المجموعة البؤرية مع النسـاء والرجال المتعايشـات والمتعايشـين مع فيروس نقص المناعة البشـرية ،ريسـيف،
البرازيل:
Rosângela - 15
Sandra Beltrão - 16
Josué Melo - 17
Sonia Cavalcanti - 18
Carlos Heraclito - 19
Carlos Augusto da Silva - 20
Claudia O. Freitas - 21
Elissandra Vieira Costa - 22
Roberto Brito - 23
José Candido da Silva - 24
( -25الميسر)  ،Alessandra Niloمندوب أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وفد المنظمات غير الحكومية

مناقشة المجموعة البؤرية مع العابرين جندريا المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية ،الواليات المتحدة
األميركية:
 ،Lee Andel Dewey -26عابر جندريا متعايو مع فيروس نقص المناعة البشرية ،شيكاغو ،الينـو
 ،Shaun -27عابرة جندريا متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشرية
 ،Cortney -28عابرة جندريا متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشرية ،ميسيسيبي
 ،Tasha -29عابرة جندريا متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشرية ،ممفيس ،تينيسي
 ،Diana -30عابرة جندريا متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشرية ،سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا
 ،Teo Drake -31عابر جندريا متعايو مع فيروس نقص المناعة البشرية ،ماساتشوستس
 ،Nikee -32عابرة جندريا متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشرية ،أتالنتا ،جورجيا
( -33الميسر)  ،Andrew Spieldennerمندوب أميركا الشمالية ،وفد المنظمات غير الحكومية
مناقشة المجموعة البؤرية مع المراهقات والشابات وممثالت من منظمات المراهقات والشابات ،شرق أفريقيا
وجنوب أفريقيا:
 ،ATHENA ،Irene Ogeta -34كينيا
 ،Yvonne -35مراهقة ،زيمبابو
 ،Helena Nangombe -36تمكين الشابات ،ناميبيا
 ،Allen -37مراهقة ،اوغندا
 ،Lucy Wanjiku Njenga -38مندوبة أفريقيا ،وفد المنظمات غير الحكومية
مناقشة المجموعة البؤرية مع المياجرين وممثلي منظمات للمياجرين ومن أجل المياجرين ،كندا والواليات المتحدة
األميركية:
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 ،Teresia Otieno -39برنامج خاص بفيروس نقص المناعة البشــرية ،مركز الصــحة للثقافات المتعددة ،ســياتل،
واشـــــنطن ،الواليـات المتحـدة األميركيـة؛ تجمع األميركيين المتعـايشـــــين مع فيروس نقص المنـاعـة البشـــــريـة؛
ومجموعة النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشرية ،أميركا الشمالية
 ، Sipiwe Mapfumo -40منسـق برنامج المجتمعات األفريقية ،رابطة مجموعة المتعايشـين/المتعايشـات مع فيروس
نقص المناعة البشرية ،كالغار  ،ألبرتا
 ،Amanda Lugg -41مدير المناصرة وبرمجة مجتمع الميم ،الخدمات ايفريقية ،نيويورك
 ، Simret Daniel -42منسـق المشـروع :المعرفة من أجل العمل ،مركز موارد التثقيف الجنسـي ،وينيبيغ ،مانيتوبا،
كندا
 ،Ana Iervolino -43محلل برنامج التقييم وال بحوث ،مركز موارد التثقيف الجنسي ،وينيبيغ ،مانيتوبا ،كندا
 ،Ashley Doung -44لجنة اييدز في وندسور ،أونتاريو ،كندا
( -45الميسر)  ،Wangari Tharaoمندوب أميركا الشمالية ،وفد المنظمات غير الحكومية

ملحق  :2قائمة النصوص
الموارد التي يصدرها المجتمع المدني
 .1وضع الميل األخير أوال :بيان موقف بش ن التغطية الصحية الشاملةGNP+; 2019 .
 .2يدعو  GNP+الى آلية مساءلة قوية بش ن التغطية الصحية الشاملة (بيان صحفي)GNP+; 2019 .
 .3مذكرة إعالمية موجزة :التغطية الصحية الشاملةNSWP; 2019 .
 .4ما معنى التغطية الصحية الشاملة لمستخدمي المخدرات؟ موجز تقنيINPUD; 2019 ،

 .5الدعوة الى العمل :وضع الميل األخير أوال لإلسراع بالتغطية الصحية الشاملة للجميع ،MPact .النشاط العالمي
لصحة وحقوق الرجال المثليين؛ 2019
 .6ضمان التغطية الصحية الشاملة للفئات السكانية الرئيسية MPact .النشاط العالمي لصحة وحقوق الرجال
المثليين؛ 2019
 .7يوم الصحة العالمي  – 2019التغطية الصحية الشاملة (بيان صحفي)GATE; 2019 .
 .8اجتماع منظمة الصحة العالمية :التغطية الصحية الشاملة (بيان صحفي)GATE; 2018 .
 .9ترك الفئات الســـكانية الرئيســـية في الخلف في البيان الســـياســـي لعام  2019حول التغطية الصـــحية الشـــاملة.
 ،MPactالنشاط العالمي لصحة وحقوق الرجال المثليين؛ 2019
 .10اســتجابات المجتمع للصــحة – في قلب الرعاية الصــحية األولية والضــرورية للتغطية الصــحية الشــاملة :موجز
للمناصرةFree Space Process and PITCH, 2019 .
 .11سلسلة من مقاالت  AidsFondsعلى شبكة االنترنت حول ت ثير التغطية الصحية الشاملة على المجتمعات:
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