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صفحة 2

نظرة عامة
قضية المدافعة 

من  وغريه  البرشي/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  اإلصابة  خلطر  الُعرضة  الفئات  ضد  التمييز  عدم  يف  احلّق 
األمراض املنقولة جنسيًا

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1 
عدم التمييز )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  2(2

نطاق المدافعة     
وطني

عناصر إجراء المدافعة 3 

إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني الرتكيز عىل األنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
أربعة  املدافعة  حلمالت  أردنية  نامذج  املدين:  املجتمع  نشطاء  ادوات  حقيبة  تقّدم  الثمينة،  املوارد  إنفاق  لكيفية 
القرار.  وارشاك صنّاع  واحلشد،  والبحث،  للحملة،  التنظيمي  البناء  عنارص رضورية إلجراء أي محلة مدافعة: 

وتوّفر دراسة احلالة هذه أفكارًا حول عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة •

البحث •

احلشد •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة الغاية التالية:

 الوقاية •

فترة الحملة  

15 أيلول  2015 - 31 ترشين األول  2016

1 آذار  2017 - 28 شباط  2018

بمجاالت  املتعلقة  املعلومات  وتكييف  إجياد  تم  املصدر:   1

احلقوق األربعة هذه يف »اكتشف حقوق اإلنسان: هنج حقوق 
 اإلنسان لعمل العدالة االجتامعية«، املدافعون عن حقوق اإلنسان 

  .)http://bit.ly/1TmOp6v( 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمان؛ وعدم 
وضع  يمكن  مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز. 
أي جمال حسب  األربع يف  »الفئات«  املذكورة يف هذه  احلقوق 
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق. عىل سبيل املثال، املادة 23: 
قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل يف »السالمة 
أو  النقايب  التنظيم  يكون  حيث  »املشاركة«  من  بدالً  واألمان« 

االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا. 

إنسان حق  لكل   :2 املادة  اإلنسان،  العاملي حلقوق  اإلعالن   2

اإلعالن،  هذا  يف  املذكورة  واحلريات  احلقوق  بجميع  التمتع 
أو  العنرص،  بسبب  التمييز  والسيام  نوع،  أي  من  متييز  دونام 
الرأي سياسيًا وغري  أو  الدين،  أو  اللغة،  أو  أو اجلنس،  اللون، 
سيايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو الثروة، أو املولد، 
أو أي وضع آخر. وفضاًل عن ذلك، ال جيوز التمييز عىل أساس 
الذي  اإلقليم  أو  للبلد  الدويل  أو  القانوين  أو  السيايس  الوضع 
حتت  موضوعًا  أو  مستقاًل  أكان  سواء  الشخص،  إليه  ينتمي 
الوصاية أو غري متمتع باحلكم الذايت أم خاضعًا ألي قيد آخر 

عىل سيادته.

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  يأيت   3

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
التقّدم  لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية، 
امُلحَرز. وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا 
يتعلق  فيام  إىل فحص  املدافعة  إجراء  يف كل عنرص من عنارص 
محلة  وألهداف  املقصودة  املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى 

املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
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ملّخص موجز
حيتـــل مركز ســـواعد التغيري لتمكني املجتمع )يشـــار إليـــه الحقًا »املركـــز«( موقع الصـــدارة يف املدافعة 
يف جمـــال الصحـــة العامة من أجـــل الوقاية من األمـــراض املنقولة جنســـيًا والتمييز املنهجـــي ضد فئات 
الســـكان الذين هم »األكثـــر ُعرضة خلطر اإلصابـــة«.4 وقد رّكـــزت املدافعة التي قام هبـــا املركز بعنوان 
»متكني الشـــباب الُعرضـــة خلطر اإلصابة باإليـــدز عىل الوقاية منـــه« عىل الرجال الذين تـــرتاوح أعامرهم 
بني 18 و40 ســـنة يف عـــامن والبلقـــاء وإربد وجـــرش والزرقاء. وعىل مدار 24 شـــهرًا، ما بني شـــهر 
أيلـــول 2015 وشـــباط 2018، أّدت هذه املدافعـــة إىل حدوث تأثـــريات عميقة لدى الفئـــات الُعرضة 

خلطـــر اإلصابة، مع املنظامت واملؤسســـات.

عـــىل الرغم مـــن أن املركز حّدد عـــددًا من الســـكان الُعرضة خلطر اإلصابـــة، فقد رّكزت محلـــة املدافعة 
اخلاصـــة به يف جمال التوعيـــة والدعم وتقديـــم اخلدمات الصحية للشـــباب الذكور األكثـــر ُعرضة خلطر 
اإلصابـــة بفريوس نقـــص املناعة البرشي/اإليـــدز. وقد نجح يف  اســـتقطاب وتدريـــب وإرشاك 44 من 
في األقـــران )41 رجاًل و3 نســـاء( يف زيادة الوعي، وكســـب ثقة هذه الفئة املهمشـــة من الســـكان،  مثقِّ
فو األقـــران يف املركز من  والتأثـــري عىل الســـلوكيات التي جتعلهـــم ُعرضة خلطـــر اإلصابة. ومتّكـــن مثقِّ
الوصول إىل 1573 مســـتفيدًا تـــرتاوح أعامرهم بـــني 18 و40 عامـــًا يف عامن والبلقـــاء وإربد وجرش 
فو األقـــران هؤالء بتوزيع ما يقـــرب من 26500  والزرقاء من خـــالل 1200 زيارة ميدانيـــة.5 وقام مثقِّ
نســـخة من نرشة تثقيفيـــة تقّدم معلومـــات دقيقة عن األمراض املنقولة جنســـيًا وكيفية اختـــاذ اإلجراءات 
املناســـبة. ومن خالل التوعيـــة املجتمعية، قاموا بتشـــجيع خدمات املشـــورة والفحـــص الطوعي بام يف 
ذلك الفحـــص الرسيع لفريوس نقص املناعـــة البرشي، والتهـــاب الكبد )ب(، والّزهـــري 6. كام وزعوا 
أكثـــر مـــن 60572 واٍق ذكري7 مع إرشـــادات حول كيفية االســـتخدام بشـــكل صحيح. ومن شـــأن 
هذا التغيري الســـلوكي البســـيط والفعال أن يقّلل بشـــكل ملحوظ مـــن انتقال األمراض املنقولة جنســـيًا. 
وباإلضافـــة إىل ذلك، جييب اخلط الســـاخن للمركـــز عـــىل 90 إىل 120 مكاملة يف الشـــهر. ونتيجة هلذه 

اإلجراءات املنّســـقة، اســـتفاد أكثر من 1000 شـــخص من خدمات املشـــورة والفحص الطوعية.

أّدت التوعيـــة التي قام هبا املركـــز إىل بناء الثقة مـــع الفئة املهّمشـــة الُعرضة خلطر اإلصابـــة يف املجتمع. 
وإن أحد األدلـــة املهمة عىل هذه الثقة هـــو أن املركز أصبح مكانـــًا آمنًا للفئات املهّمشـــة يف حال واجهت 
مشـــاكل أو احتاجت إىل مســـاعدة طبية أو مشـــورة نفســـية بدون أي نوع من الوصـــم أو التمييز. ويدرك 
املركز أن هـــذه الوصمة والتمييـــز اللذين تواجههام هذه الفئة املهمشـــة يتم نقلهام إىل املجاالت املؤسســـية 
لنظام الرعايـــة الصحية. وملعاجلة هـــذا األمر، قام املركز بإرشاك جمموعة واســـعة مـــن أصحاب املصلحة 
للعمل يف جلنة تنســـيقية من مخســـة عرش عضوًا. وقـــد وّفرت اللجنة التنســـيقية التوجيـــه، باإلضافة إىل 
التنســـيق بني األعضاء، لضامن عـــدم التمييز يف الوصـــول إىل اخلدمات الصحية للشـــباب الُعرضة خلطر 
اإلصابة بفـــريوس نقص املناعـــة البرشي/اإليدز. وتضّم اللجنـــة ممثلني عن هذه الفئة املهمشـــة ورشكاء 
وخرباء مـــن منظامت املجتمع املدين ومن املؤسســـات احلكومية األساســـية. وتشـــمل هذه املؤسســـات 
اهلامـــة وزارة الصحة، ووزارة األوقاف والشـــؤون واملقّدســـات اإلســـالمية، ووزارة التنمية االجتامعية، 
ووزارة التخطيـــط والتعاون الـــدويل، وإدارة محايـــة األرسة، وإدارة مكافحة املخـــدرات، وغريها. وحقق   
املركـــز مكاســـب هامة يف تغيـــري التمييز املنهجـــي واحلواجز التي تواجـــه هذه الفئة املهمشـــة من خالل 

الصحية. اخلدمـــات  تقديم  العمليات واألشـــخاص يف جمال  معاجلة 

حـــّدد املركز عددًا مـــن العوامل التي ُتســـهم يف احلاجـــة امللّحة للوقاية مـــن األمراض املنقولة جنســـيًا 
والتمييـــز املنهجي ضـــد الفئات املهمشـــة الُعرضة خلطر اإلصابـــة يف املجتمع.

العمر كأحد عوامل اخلطر

حيظى األردن بســـّكان من فئة الشـــباب، حيث ترتاوح أعـــامر 33 % من الســـكان األردنيني بني 40-20 
عامـــًا و20 % بني 15-24 عامًا،8 وهذه الفئات العمرية هي األنشـــط جنســـيًا. وقـــد أدى الفقر، وضعف 
االقتصـــاد، وتدفق الالجئني الســـوريني إىل زيادة العمـــل يف اجلنس التجاري خاصة بني الشـــباب. وهناك 
معـــدالت بطالـــة مرتفعة للفئـــة العمرية بـــني 15 و40 عامًا، ولدهيـــم ميل إىل االنغامس يف املامرســـات 
اجلنســـية، واجلريمة، وأحيانًا االجّتار باجلنس. وتســـاهم هـــذه الديناميكيات املجتمعية يف كون الســـن أحد 

يف  التحديد  وجه  عىل  للعمل   2012 عام  يف  املركز  تأّسس   4

جمال فريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز مع الفئات املهمشة 
السيام  جنسيا،  املنقولة  باألمراض  اإلصابة  خلطر  املعرضة 
الوبائي  الكبد  والتهاب  البرشي/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس 

)ب(.

5 بني 15 أيلول/سبتمرب 2015 - 31 ترشين األول/أكتوبر، 

وإجراء  مستفيدًا   638 إىل  الوصول  من  املركز  متّكن   ،2016
600 زيارة ميدانية وتوزيع 40500 واٍق ذكري؛ وبني 1 آذار/
مارس، 2017 - 28 شباط/فرباير، 2018، متّكن املركز من 
الوصول إىل 935 مستفيدًا وإجراء 600 زيارة ميدانية وتوزيع 
20072 واٍق ذكري. ووصل إمجايل عدد املستفيدين 1573 بام 
يف ذلك: 1488 أردنيًا و16 مرصيًا و22 عراقيًا و10 سوريني 

و8 أوروبيني و5 لبنانيني و24 من جنسيات أخرى. 

6 رّكزت املدافعة الوقائية التي قام هبا املركز عىل الشباب الذكور 

العرضة خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز، 
ووصلت احلملة أيضا إىل فئات مهمشة أخرى مثل العامالت 
واألشخاص  باحلقن،  املخّدرات  ومتعاطي  اجلنس،  جمال  يف 

املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز.

برنامج  قبل  من  الذكري  الواقي  لرشاء  التمويل  تقديم  تم   7

للتنمية  األمريكية  للوكالة  التابع  املدين  املجتمع  مبادرات  دعم 
الدولية.

السنوي  اإلحصائي  الكتاب  العامة،  اإلحصاءات  دائرة   8

األردين 2016، اجلدول 2.5 عدد سكان اململكة املقّدر حسب 
اجلنس وفئة العمر يف هناية 2016 
https://bit.ly/2y0wyEx

https://bit.ly/2sMLuB4
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عوامل خطـــر اإلصابة بفريوس نقـــص املناعة البرشي وغـــريه من األمراض املنقولة جنســـيًا.

التهميش والتمييز

تؤكد سجالت وزارة الصحة أن أكثر من 70 % من حاالت اإليدز املبّلغ عنها يف األردن خالل السنوات األخرية 
املناعة البرشي/اإليدز.  )2012-2014( كانت من بني الشباب األكثر ُعرضة خلطر اإلصابة بفريوس نقص 
وباإلضافة إىل ذلك، أظهر مسح أن 20 % من متعاطي املخدرات عن طريق احلقن هم من الشباب األكثر ُعرضة 
خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز. وقد أوضح املركز أن العديد من احلاالت غري املكتشفة أو 
غري املبّلغ عنها قد تكون من بني الفئات السكانية الُعرضة خلطر اإلصابة والذين يتجنّبون إجراء فحص فريوس 
نقص املناعة البرشي. وألن هذه الفئات من السكان الُعرضة خلطر اإلصابة يواجهون إقصاء من املجتمع، فإن 
هناك إعاقة لوصوهلم إىل املعلومات واخلدمات. وإن األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشي الذين 
ليسوا عىل علم بإصابتهم بالفريوس ال يسعون إىل احلصول عىل خدمات العالج والرعاية والدعم. وبدون وعي 
وفهم ملرضهم، ال يمكنهم اختاذ إجراءات كافية للوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي من التطور إىل 
مرض اإليدز، أو لوقاية اآلخرين من اإلصابة به. وإن التهميش، يف حد ذاته، يزيد من خطر انتشار املرض بني 
أفراد هذه الفئة وغريهم يف املجتمع. وإن هذا التهميش يتبع الفئات الُعرضة خلطر اإلصابة إىل كل من قطاعي 
العاملون يف جمال الصحة  التمييزية. وحيتاج  العامة واخلاصة مما يؤدي إىل املامرسات واملعاملة  الرعاية الصحية 
أنفسهم إىل الوعي بالقوانني والسياسات، ولكن أيضًا فيام يتعلق بمواقفهم وسلوكياهتم اخلاصة ملكافحة الوصم 
املنقولة  األمراض  من  وغريه  البرشي/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  باألشخاص  يتعلق  فيام  والتمييز 
جنسيًا. ومن الرضوري أن يقوم العاملون يف جمال الصحة بتفويضهم بتطبيق مبدأ »ال رضر وال رضار« وضامن 

حصول الفئات الُعرضة خلطر اإلصابة عىل حقها يف الرعاية الصحية دون أي نوع من الوصم أو التمييز.

االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة اإليدز

يتمّيز األردن بانخفاض معدل انتشار فريوس نقص املناعة البرشي. ويشمل هذا مستويات منخفضة جدًا من 
فريوس نقص املناعة البرشي بني عامة السكان، وكذلك بني فئات السكان األكثر ُعرضة خلطر اإلصابة. وتؤّكد 
التوصيات الصادرة عن نتائج البحوث واهليئات الدولية عىل أمهية الوقاية من مرض اإليدز من خالل إجراءات 
تستهدف فئات السكان »الُعرضة خلطر اإلصابة«. وتشمل الوقاية اإلجراءات التي ترفع الوعي حول األمراض 
املنقولة جنسيًا، وتوفري التثقيف، وتسهيل الوصول إىل الفحص واخلدمات دون وصم ومتييز ويف حني أن العالج 
ولكن   .2016-2012 لألعوام  اإليدز  ملكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية  يف  وقائي  هنج  تبني  تم  فقد  رضوري، 
بسبب حمدودية املوارد املالية، مل يتم تنفيذها. غري أن محلة املدافعة التي قام هبا املركز للوقاية من اإلصابة تسهم يف 

هذه االسرتاتيجية الوطنية وتعززها.

اإلنجازات

إرشاك الفئة املستهدفة الُعرضة خلطر اإلصابة

اإلصابة  خلطر  الُعرضة  الفئات  توعية  فإن  املرض،  انتشار  خطر  من  يزيد  واخلدمات  املعلومات  نقص  أن  بام 
وإرشاكهم ُيعّد أمرًا مهاُم بالنسبة حلمله املدافعة للوقاية من خطر اإلصابة. ورّكز املركز عىل الشباب األكثر ُعرضة 
خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز باعتبارهم الفئة الرئيسية الُعرضة خلطر اإلصابة. وعىل مدار 
في أقران. كام  محلة املدافعة، أصبح 41 رجاًل من الفئة املستهدفة الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و40 عامًا مثقِّ
ساعدت ثالث نساء ومتطوعني آخرين يف تنفيذ برنامج التوعية. وتضمنت معايري االختيار: املعرفة املسبقة بالفئة 

املستهدفة، وااللتزام والرغبة يف العمل، واحرتام وقبول اآلخر دون إصدار األحكام، ومكان االقامة.

بفريوس نقص  ُعرضة خلطر اإلصابة  األكثر  الشباب  فئة  األقران من  في  البيانات ومثقِّ استقطاب جامعي  وتم 
املدافعة.  جوانب  مجيع  يف  املستهدفني  السكان  من  الفئة  هذه  وانخراط  مشاركة  لضامن  البرشي/اإليدز  املناعة 
وقد حصل جامعو البيانات عىل معلومات دقيقة حول االحتياجات والعوائق التي تواجه هذه الفئة من السكان 
أربع حمافظات - عامن وإربد وجرش  تركيز يف  الُعرضة خلطر اإلصابة من خالل إجراء استطالع وجمموعات 
فو األقران يف تطوير واختبار املوارد واملواد التدريبية من أجل  والزرقاء. واستنادًا إىل حتليل البحث، شارك مثقِّ
نقل معلومات الوقاية عىل أفضل وجه. واستندت الزيارات امليدانية من قبل مثقفي األقران إىل معرفتهم وفهمهم 
األشخاص  األقران  فو  مثقِّ وشجع  اجلغرافية.  مناطقهم  يف  اإلصابة  خلطر  الُعرضة  الفئات  إىل  الوصول  لكيفية 
الوبائي  الكبد  التوعية عىل إجراء الفحص الرسيع لإليدز والتهاب  الُعرضة خلطر اإلصابة من خالل جلسات 
)ب(. وقّدموا إحاالت للمشورة والفحص الطوعي. ويشّكل هذا التفاعل احلاسم للشباب األكثر ُعرضة خلطر 
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز أساس نجاح املركز يف زيادة الوعي واملعرفة وكيفية الوقاية من 
خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي وغريه من األمراض املنقولة جنسيًا، أو عىل األقل احلّد منها. وخالل 
في األقران واملتطوعني،  الفرتة من نيسان 2017 إىل كانون الثاين 2018، متكن العاملون يف جمال التوعية من مثقِّ
جنبًا إىل جنب مع األصدقاء واملوقع اإللكرتوين للمركز، من الوصول إىل ما جمموعه 898 من الرجال »الُعرضة 

النتائج  عىل  نظرة  البياين  الرسم  هذا  يقّدم  اعاله:  الشكل 
املهمة التي تم احلصول عليها من العاملني يف جمال التوعية 
من  الفرتة  خالل  األخرى  التوعية  أشكال  إىل  باإلضافة 

نيسان/أبريل 2017 وحتى كانون الثاين/يناير 2018.
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 جمال التوعية

األصدقاء اإلنرتنت آخرون



صفحة 5

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

خلطر اإلصابة« يف عامن والبلقاء وإربد وجرش والزرقاء )نتائج التوعية التي قام هبا املركز يف مخس حمافظات يف 
األردن(.

إجياد مساحة جمتمعية آمنة

إن أحد اإلنجازات املهمة هو االعرتاف بـمركز »الزيارة«9 كمساحة آمنة وموثوق هبا للفئات املهمشة. ويف حني 
أكثر  تعني  املساحة  فقد أصبحت هذه  الزيارة«،  الطوعي داخل »مركز  املشورة والفحص  املركز خدمات  يوّفر 
من جمّرد مكان للحصول عىل اخلدمات. فقد أصبحت هذه املساحة اخلالية من الوصم والتمييز بمثابة مساحة 
واحلوار  بالرتفيه  واالستمتاع  باألصدقاء  لاللتقاء  آمنًا  مكانًا  املركز  وأصبح  نة.  وممكِّ وجامعة  مضيافة  اجتامعية 
النجاح  أدى هذا  الكتب. كام  التلفزيون والكمبيوتر واإلنرتنت وعرض األفالم ومناقشات  الداعم من خالل 
إىل زيادة توقعات املستفيدين للحصول عىل خدمات تتجاوز ما يمكن أن يقّدمه املركز، مثل توفري دعم للسفر 
واملأوى والتعامل مع أفراد العائلة واهلجرة. وقد أتاح هذا فرصة للمركز ملعاجلة هذه التوقعات غري الواقعية من 

أجل توفري مساحة وخدمات أكثر فعالية يف حدود قدراته. 

الوقاية من األمراض املنقولة جنسيا

يف احلقيقة، لقد نجحت محلة املدافعة التي قام هبا املركز يف الوقاية من العدوى املنقولة جنسيًا، بام يف ذلك فريوس 
نقص املناعة البرشي/اإليدز. وهناك طلب كبري عىل خدمات عالية اجلودة، حيث يبقى املركز املنظمة الوحيدة 
تقديم خدمات  البرشي/اإليدز. ويتم  املناعة  الوقاية من فريوس نقص  تقدم مثل هذه اخلدمات يف جمال  التي 
املنقولة  مشورة شاملة من قبل خرباء يف خمتلف املجاالت )االجتامعية، والصحية، وقضايا األرسة واألمراض 
ومرض اإليدز( مع مراعاة املعايري العلمية. ويشمل ذلك املعلومات التي تسبق إجراء الفحص، واملشورة بعد 
إجراء الفحص، والربط مع خدمات الوقاية والرعاية والعالج املناسبة لفريوس نقص املناعة البرشي، فضاًل عن 
اخلدمات الرسيرية وخدمات الدعم األخرى. ويتم تقديم مجيع خدمات فحص فريوس نقص املناعة البرشي 
وفقًا للعنارص التالية ملنظمة الصحة العاملية )WHO(: املوافقة، والرسية، واملشورة، ونتائج الفحص الصحيحة 
والربط )الربط بالوقاية والرعاية والعالج(. وهذا يعني أن خدمات املشورة والفحص الطوعي تقّدم يف سياق 
االحرتام وعدم التمييز ومحاية اخلصوصية والرسية والكرامة. وقد وصلت خدمات املشورة والفحص الطوعي 
إىل 1.037 شخًصا، مما أدى إىل نتائج فحوص مثرية لإلعجاب. ويقّدم هذا دلياًل عىل محلة املدافعة التي قام هبا 

املركز للوقاية من اإلصابة وأمهية تنسيق خدمات اإلحالة والعالج:

فريوس نقص املناعة البرشي - من بني 1034 تم فحصهم / 6 حاالت إجيابية •

مرض الّزهري - من بني 952 تم فحصهم / 8 حاالت إجيابية •

التهاب الكبد )ب( - من بني 716 تم فحصهم / 0 حالة إجيابية •

وتم إحالة 105 حاالت مصابة بأمراض منقولة جنسيًا إىل العالج والتي تضمنت ما ييل: الكالميديا، واهلربس 
التناسيل، والسيالن، والتهاب الكبد الوبائي )ج( وفريوس الورم احلليمي البرشي )HPV(. الشكل 2: ُتوّفر 

أنواع العدوى املنقولة جنسيًا معلومات للحصول عىل فهم أفضل هلذه اإلصابات.

نظام البيانات القائم عىل الرموز )الشفرات( وخدمات اإلحالة املنسقة

خدمات  يتلقون  الذين  للمستفيدين  والرسية  اخلصوصية  يضمن  الرموز  عىل  قائم  بيانات  نظام  املركز  صّمم 
املشورة والفحص. وينص هذا النظام عىل املتابعة الرسية وتتبع خدمات اإلحالة. كام طّور املركز خدمة إحالة 
خاصة ملعاجلة مدمني املخدرات ملنظامت مثل وزارة الصحة واملركز الوطني لتأهيل املدمنني، وغريها من املراكز 
العامة واخلاصة املعنية يف احلد من العنف واألذى. ويتيح النظام القائم عىل الرموز وخدمة اإلحالة للمركز متابعة 
املستفيدين املحالني لتسهيل وضامن توفري اخلدمات دون عوائق أو حتديات. كام تشمل خدمات اإلحالة وتنسيق 
يقدمون  اخلاص  القطاع  وأطباء يف  الصحة  وزارة  قبل  من  للمستفيدين  املجانية  الطبية  املشورة  توفري  اخلدمات 

خدماهتم بشكل طوعي. 

تشكيل  جلنة تنسيقية من أصحاب املصلحة للتصدي للتمييز املنهجي

ذوي  من  متنوعة  جمموعة  بني  اجلامعي  العمل  فوائد  أظهرت  عضوًا  عرش  مخسة  من  تنسيقية  جلنة  املركز  شكل 
العالقة. ويعتمد نجاح اللجنة التنسيقية هذه عىل قدرة أصحاب املصلحة هؤالء عىل الرتكيز عىل هدف مشرتك 
وهو الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشي يف األردن. ومن اجلدير بالذكر أن اللجنة التنسيقية تضّم ممثلني من 
الفئة املستهدفة املهمشة ومنظامت املجتمع املدين، ومن مؤسسات صنع القرار األساسية يف احلكومة، مثل وزارة 
بتوعية  املركز  قيام  املصلحة هؤالء يف تسهيل  الدويل. وقد ساعد أصحاب  التخطيط والتعاون  الصحة ووزارة 
وتدريب العاملني يف جمال الصحة يف القطاعني العام واخلاص. وشمل تدريب العاملني يف جمال الصحة قوانني 
وسياسات تضمن حقوق فئات السكان الُعرضة خلطر اإلصابة يف احلصول عىل الرعاية الصحية، دون أي نوع 

الشكل 2:
أنواع من األمراض املنقولة جنسيًا

يسبب  فريوس   :)HIV( البرشي  املناعة  نقص  فريوس 
اإليدز ويتعارض مع قدرة اجلسم عىل مكافحة العدوى.

االتصال  طريق  عن  عادة  تنتقل  بكتريية  عدوى  الزهري: 
اجلنيس ويبدأ كقرحة غري مؤملة.

إلتهاب الكبد )ب(: التهاب فريويس يصيب الكبد ويمكن 
الفريوس عن  أن يتسبب يف أمراض حادة ومزمنة. وينتقل 
لشخص  األخرى  اجلسم  سوائل  أو  الدم  مالمسة  طريق 

مصاب.

الكالميديا: عدوى شائعة تنتقل عن طريق االتصال اجلنيس 
قد ال تسبب أي أعراض.

االتصال  طريق  عن  تنتقل  شائعة  عدوى  التناسيل:  اهلربس 
اجلنيس وتتميز بأمل وتقرحات يف األعضاء التناسلية.

السيالن: عدوى بكتريية تنتقل عن طريق االتصال اجلنيس، 
والتي إذا مل تعالج، قد تسبب العقم.

عن  ينتقل  فريوس  )ج(:  الوبائي  الكبد  التهاب  فريوس 
بفريوس  الناس  معظم  ُيصاب  هذا،  يومنا  يف  الدم.  طريق 
من  غريها  أو  اإلبر  تبادل  خالل  من  الوبائي  الكبد  التهاب 

املعدات حلقن املخدرات.

عدوى   :)HPV( البرشي  احلليمي  الورم  فريوس  عدوى 
عىل  اعتامدًا  اجلسم،  من  خمتلفة  أجزاء  يف  الثآليل  تسبب 

الساللة.

اخلدمة  من  نوع  لتقديم  مصممة  مؤسسة  هو  »الزيارة«  مركز 
9

عىل  السكان  من  مستهدفة  لفئة  آخره(  إىل  ترفيه،  )مشورة، 
أساس كل حالة عىل حدة - بمعنى دون احلاجة إىل أخذ موعد 

مسبق أو متى أراد الناس أن يمّروا لزيارة ذلك املركز.
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تمكين الشباب العرضة لخطر اإلصابة باإليدز على الوقاية منه - مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع

التمييز. وحُيرز املركز تقّدمًا ملحوظًا يف متهيد الطريق للمعاملة املتساوية، دون وصم ومتييز، يف  من الوصم أو 
مراكز الرعاية الصحية العامة واخلاصة وخمتربات الفحص.

وال يزال التزام املركز بضامن الوصول إىل خدمات املشورة والفحص للجميع دون وصم ومتييز يزيد من شهرته. 
وبام أنه قد أصبح معروفًا كمالذ آمن للفئات املستهدفة »الُعرضة خلطر اإلصابة«، فقد رّسخ املركز مكانته لدى 

العديد من املنظامت املحلية والدولية العاملة يف هذا املجال.

الدروس المستفادة
توّفر عنارص إجراء املدافعة التالية دروسًا للتفكري يف جتربة املركز للوقاية من األمراض املنقولة جنسيًا مثل فريوس 

نقص املناعة البرشي، والتمييز املنهجي ضد فئات السكان الُعرضة خلطر اإلصابة.

عناصر إجراء المدافعة
البناء التنظيمي للحملة

استقطاب وتدريب املوظفني واملتطوعني

من املرتكزات اهلامة للمدافعة التي يقوم هبا املركز هو خربته الواسعة ومهاراته وقدراته عىل العمل مع الفئات 
املستهدفة الُعرضة خلطر اإلصابة يف جمال فريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز. وكان أحد املؤسسني املشاركني 
اثنتي عرشة سنة، وعمل قبل  التابع لوزارة الصحة ملدة  الربنامج الوطني ملكافحة اإليدز  املركز قد عمل يف  يف 
فًا صحيًا. وتتمتع املنظمة بخربات مهنية إضافية، بام يف ذلك طبيب نفيس وأخصائي يف األمراض امُلعدية  ذلك مثقِّ
واملتطوعني.  املوظفني  تدريب  يف  تطبيق  موضع  اخلربات  هذه  املنظمة  وضعت  وقد  وحمامي.  نفيس  وأخصائي 
ويف حني كان املركز يتمتع بخربة مهنية، إال أنه كان عىل وعي تام بضامن مشاركة الشباب الُعرضة خلطر اإلصابة 
بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز. وبدأت مشاركة هذه الفئة املستهدفة يف املراحل املبكرة لتحديد التحديات 
والعقبات التي تواجهها. وقّدم املركز التدريب ملوظفيه، وكذلك للمتطوعني، ملعاجلة اعتبارات النوع االجتامعي 
إجراء  وتم  اإلصابة«.  خلطر  »الُعرضة  الفئات  تواجههام  اللذين  والتمييز  والوصم  اإلعاقة،  ودمج   )اجلندر(، 
في األقران والعاملني يف جمال التوعية واملتطوعني أثناء قيامهم  استقطاب حمّدد جلامعي البيانات واملحّللني ومثقِّ
بتنفيذ املدافعة. واشتملت معايري اختيارهم عىل ما ييل: )أ( أن يكونوا من الفئة املستهدفة أو عىل عالقة هبا، و)ب( 
أن يكونوا مقبولني من قبل الفئة املستهدفة، و)ج( أن يقبلون الفئة املستهدفة دون متييز. وبمجرد اختيارهم، يتم 

توفري تدريب حمدد:

جامعو البيانات واملحللني: 15 رجاًل تم اختيارهم من مستفيدين سابقني من خدمات املركز •

املراحل األوىل وتلّقوا  الـ15 يف  البيانات واملحللني  بمشاركة خبري يف جمال االستطالعات، تم إرشاك جامعي 
تدريبًا لتطوير وإجراء وحتليل نتائج االستطالع وجمموعات الرتكيز التي أجريت يف عامن وإربد وجرش والزرقاء 

فيام يتعلق بالتحديات والعقبات التي تواجه الفئة املستهدفة واحتياجاهتا )انظر قسم البحث(.

املستهدفة  • الفئات  من  رئييس  بشكل  استقطاهبم  تم   )44 )جمموعهم  نساء  و3  رجاًل   41 األقران:  مثّقفو 
الُعرضة خلطر اإلصابة.

املناعة  نقص  فريوس  بشأن  وتثقيفهم  وعيهم  زيادة  عىل  أقراهنم  مع  للعمل  األقران  ملثقفي  تدريب  توفري  تم 
املنقولة جنسيًا، وتعزيز خدمات املشورة والفحص ملركز الدعم، وتوفري  البرشي/اإليدز وغريه من األمراض 

املتابعة.

متطوعون إضافيون: تم استقطاهبم من الفئات الُعرضة خلطر اإلصابة واملهنيني وأعضاء املجتمع اآلخرين. •

كام تم توفري التدريب للعاملني واملتطوعني يف جمال التوعية لتعزيز خدمات مركز الدعم، ورفع مستوى الوعي 
فريوس  حول  األردين  املجتمع  وعامة  الصحة،  جمال  يف  والعاملني  اإلصابة«،  خلطر  »الُعرضة  الفئات  وتثقيف 
نقص املناعة البرشي/اإليدز وغريه من األمراض املنقولة جنسيًا. وإن العاملني يف جمال التوعية متفانون للغاية، 
وكان من بني املتطوعني ممثلني من وسائل اإلعالم واجلامعات والقطاعات املهنية مثل األطباء وأطباء األسنان 

واملرتمجني.

الدروس املستفادة: استقطاب املتطوعني القائم عىل حقوق اإلنسان

ُيعترب استقطاب املتطوعني من بني الفئات املستهدفة أمرًا هامًا بالنسبة ملنظامت املدافعة، ولكنه غالبًا ما يمثل حتديًا 
كبريًا. حيث من املهم أن نتذكر أن أحد املكونات الرئيسية للمدافعة يف جمال حقوق اإلنسان هو مشاركة ومتكني 
الفئة املستهدفة للمركز أمرًا أساسيًا لنجاح محلة املدافعة اخلاصة به بأكملها.  الفئات املهمشة. وكانت مشاركة 
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اخلمس  منهجية  تدريب  يف  شارك  فريق  املركز  لدى  كان   
10

الذي  اجلديدة  التكتيكات   - الفعالة  لالسرتاتيجيات  خطوات 
وطيف  التكتيكية  اخلارطة  أداة  واستخدم   2016 عام  يف  ُعقد 
وأصحاب  باملركز  اخلاصة  املدافعة  ساحة  الستكشاف  احللفاء 

املصلحة.

ولوال املشاركة الطوعية للفئة املستهدفة، ملا كان لدى املركز القدرات الداخلية أو املقدرة عىل الوصول إىل االفئة 
في أقران  املستهدفة )انظر قسم البحث(. ومع ذلك، ال يزال املركز يواجه حتديات عندما يسعى إىل استقطاب مثقِّ
جدد. وبينام شّكل ذلك نقطة ضعف يف جهود املركز لتوسيع االستقرار واملشاركة بني الفئة املستهدفة، فقد كان 
التغلب عىل احتياجاته  املركز من  فيه  الذي متكن  الوقت  املهم احلفاظ عىل معايري االختيار اخلاصة به. ويف  من 
يدرك  فإنه  واجليدة،  السابقة  اخلربة  ذوي  من  األقران  في  مثقِّ استقطاب  إعادة  خالل  من  املتطوعني  من  الراهنة 
املستمرة من أجل  املدافعة  الذين سيحافظون عىل محلة  املتطوعني  املطلوبة الستقطاب ومتكني  املستمرة  اجلهود 

التصدي للوصم والتمييز.

البحث

ضامن املوارد املناسبة واخلدمات الفعالة

سعت محلة املدافعة اخلاصة باملركز يف بادئ األمر إىل الوصول إىل 600 من الشباب األكثر ُعرضة خلطر اإلصابة 
شخصًا   120 مع  رسيعًا  تقيياًم  املركز  أجرى  اهلدف،  هذا  عىل  وبناًء  البرشي/اإليدز.  املناعة  نقص   بفريوس 
)أي 20 % من العدد الذي أراد التواصل معه والبالغ 600(، وكانوا بشكل رئييس من الفئة املستهدفة من أربع 
من  رجاًل   15 املركز  استقطب  األويل،  التقييم  إجراء  أجل  ومن  والزرقاء.  وجرش  وإربد  عامن  هي  حمافظات 
الفئة املستهدفة كجامعي بيانات. وقد تم اختيار هؤالء الرجال من بني املستفيدين السابقني من خدمات املركز. 
وأجرى جامعو البيانات هذا التقييم الرسيع باستخدام استطالع وجمموعات تركيز يف كل واحدة من املحافظات 
األربع. وحّددت نتائج البحث وحتليله جودة املعرفة لدى الفئة املستهدفة واحتياجاهتا من اخلدمات، والوصمة 
واملعّوقات التمييزية التي تواجهها. ومن خالل هذه املشاركة والتفاعل اهلام للفئة املستهدفة، نجحت محلة املدافعة 
1573 مستفيدًا وتقديم خدمات املشورة والفحص الطوعي ألكثر من 1000 شخص ُعرضة  يف الوصول إىل 

خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي.

الدروس املستفادة: االستفادة من البحث التشاركي لبناء الثقة وتيسري الوصول والفهم

املستهدفة. ولقد أرشك  للفئة  املركز  الكبرية لضامن فهم  للموارد  للوقت وإنفاق جيد  كان هناك استخدام جيد 
من  املركز  هذا  مّكن  قد  التشاركية.  البحث  عمليات  استخدام  خالل  من  البداية  يف  املستهدفة  الفئة  من  أفرادًا 
الوصول إىل هذه الفئة املوصومة واملهمشة يف املجتمع. ومن خالل العمل جنبًا إىل جنب مع هذه الفئة لتنفيذ محلة 
املدافعة، كسب املركز ثقتها، وأصبح يفهم التحديات التي تواجهها بشكل أفضل وكيفية الوصول إليها وتقديم 

اخلدمة إليها.

في األقران  وّفرت البحوث التشاركية معلومات وأفكارًا هامة لطرق التوعية، مما أدى إىل إعداد دليل التدريب ملثقِّ
فو  مثقِّ قام  والتثقيف،  التدريب  مواد  إعداد  االنتهاء من  مناسبة. وبمجرد  تثقيفية  مواد  وإعداد  باملركز،  اخلاص 
األقران من الفئة املستهدفة باختبار املواد بحيث يمكن إجراء التنقيح والتعديل قبل استخدام املواد وتوزيعها. 
الفئة  إرشاك  ولوال  فعالة.  كانت  اخلدمات  وأن  مناسبة  كانت  املوارد  أن  املستهدفة  الفئة  مشاركة  ضمنت  وقد 
تلك  تواجههام  اللذين  واملنهجيني  املجتمعيني  والتمييز  الوصم  نطاق  فهم  عىل  قادرًا  املركز  كان  ملا  املستهدفة، 
الفئة. وقد ساعد هذا الفهم عىل توجيه جهود املدافعة للمركز ملعاجلة التمييز املنهجي الذي حيدث يف املؤسسات 

الصحية، ومرافق الفحص املختربي، وبني املهنيني العاملني يف املجال الصحي.

الحشد

اختيار أصحاب املصلحة من أجل التعاون واحلشد بناًء عىل أهداف املدافعة

أهداف  ألحد  نقاشه  املنظامت.10وأثناء  من  العديد  بتحديد  البداية  يف  قام  املدافعة،  ساحة  املركز  حّدد  عندما 
املدافعة اخلاصة به، حماربة الوصمة والتمييز اللذين تواجههام الفئات املهمشة فيام يتعلق بفحص فريوس نقص 
املناعة البرشي، قام املركز بخفض عدد أصحاب املصلحة الذين وقع عليهم االختيار للعمل بشكل مبارش مع 
املستهدفة والذي أصبح اآلن منسقًا  الفئة  أقران من  ف  املركز مثقِّ القرار يف  عدد أصغر. حيث ضّم فريق صنع 
ميدانيًا. ونتيجة لذلك، متّكن املركز من تضييق نطاق أصحاب املصلحة لغرض التوعية والتعاون إىل حماٍم واحد 
)للتوصيات املتعلقة بالسياسات(، وخمتربين للفحص، وخمتربات عيادات وزارة الصحة، واملنظمة الدولية لقانون 

.)IDLO( التنمية

وإن وجود الرشاكات والتنسيق بني خمتلف اجلهات املعنية يسّهل عملية الوصول إىل اخلدمات الصحية للفئات 
املستهدفة الُعرضة خلطر اإلصابة. ويقّلل هذا أيضًا من التحديات والعقبات التي يواجهوهنا والتي متنعهم من 

الوصول إىل هذه اخلدمات. ورّكز املركز عىل ثالث فئات مستهدفة رئيسية للحشد:

الفئات الُعرضة خلطر اإلصابة: تم إجراء توعية للفئات املستهدفة الُعرضة خلطر اإلصابة، وبشكل رئييس  •
في  مثقِّ من   44 خالل  من  البرشي/اإليدز،  املناعة  نقص  بفريوس  اإلصابة  خلطر  ُعرضة  األكثر  للشباب 
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األقران الذين وصلوا إىل 1573 وحشدوا أكثر من 1000 شخص الختاذ إجراءات لالستفادة من خدمات 
املشورة والفحص لفريوس نقص املناعة البرشي وغريه من األمراض املنقولة جنسيًا.

أصحاب املصلحة يف جمال فريوس نقص املناعة البرشي: قام املرّكز بتنظيم جلنة تنسيقية تتألف من مخسة  •
عرش عضوًا )انظر قسم ارشاك صناع القرار( وذلك إلرشاك أصحاب املصلحة املعنيني يف ترشيح مندوبني 
للفئات  اخلدمات  وتنسيق  اخلدمة  نقل  آليات  عىل  واالتفاق  القرارات  لتوجيه  ربعي  بشكل  واالجتامع 

املستهدفة الُعرضة خلطر اإلصابة، وتقديم توصيات ملعاجلة الوصم والتمييز املنهجيني.

واملستشفيات  • الصحية  الرعاية  مراكز  إىل  ميدانية  زيارات  بإجراء  املركز  قام  الصحة:  قطاع  يف  العاملون 
وجرش  وإربد  والبلقاء  عامن  هي  حمافظات  مخس  يف  واخلاص  العام  القطاعني  يف  الطبية  واملختربات 
والزرقاء. ونتيجة لذلك، شارك 60 من العاملني يف قطاع الصحة يف ثالث ورش عمل. وعمل ذلك عىل 
إرساء األساس الجياد بيئة داعمة يف مراكز الرعاية الصحية من خالل تعزيز قبول العاملني يف جمال الصحة 
لضامن متتع الفئة املستهدفة بشكل كامل بحّقها يف احلصول عىل الرعاية الصحية، دون أي نوع من الوصم 

أو التمييز.

الدروس املستفادة: االستخدام االسرتاتيجي آلليات التوعية

التوعية  آليات  أكثر  هي  اإلعالم  وسائل  مشاركة  بأن  تعترب  حيث  املدافعة  منظامت  بني  شائع  فهم  سوء  هناك 
محلة  وأهداف  اإلعالم  وسائل  مشاركة  بني  املوازنة  جيب  ولكن  الناجحة.  املدافعة  لعملية  ورضورية  فعاليًة 
أخرى. وكان هذا  بدائل  فعالية من خالل  أكثر  نتائج  إىل  التوصل  يمكن  املستهدف. حيث  املدافعة واجلمهور 
للفئات  لرتويج خدماته  فعالية  الطرق  أكثر  االعتبار  بعني  األخذ  خالل  للمركز من  بالنسبة  احلال  هو  بالتأكيد 
استخدم  فقد  وَحِذر.  اسرتاتيجي  املركز مع وسائل اإلعالم بشكل  الُعرضة خلطر اإلصابة. وتعامل  املستهدفة 
بشكل مدروس موقعه عىل اإلنرتنت وصفحته عىل الفيسبوك لرتويج املواد التثقيفية باإلضافة إىل اخلط الساخن 
واخلدمات العامة ومعلومات االتصال اخلاصة به. وكانت وسائل التواصل االجتامعي مفيدة يف الرتويج لرسائل 
التوعية حول الفحص الرسيع لفريوس نقص املناعة البرشي ونرش ثالث مقاطع فيديو إعالمية تستهدف الرجال 
والنساء عىل موقعه اإللكرتوين وصفحته عىل الفيسبوك. ولكن بدالً من استخدام آليات التوعية لوسائل اإلعالم 
العامة، رّكز املركز عىل التوعية املبارشة وجهًا لوجه والتشارك الشفوي يف املعلومات. ولقد كانت هذه طريقة 

فعالة للغاية للوصول إىل الفئة املستهدفة األساسية.

 اشراك صناع القرار

اختيار صناع القرار للمشاركة بناًء عىل أهداف املدافعة

لقد حتقق نجاح كبري يف تشكيل املركز للجنة التنسيقية املكونة من 15 عضوًا. حيث قامت هذه اللجنة بإرشاك 
أصحاب املصلحة املعنيني يف جمال فريوس نقص املناعة البرشي بام يف ذلك صناع القرار من مؤسسات حكومية 
والوزارات  املدين  املجتمع  منظامت  من  الرئيسيني  املصلحة  أصحاب  املركز  وحّدد  احلشد(.  قسم  )انظر  هامة 
احلكومية وعقد اجتامعات معهم ليطلعهم عىل الغاية من محلة املدافعة وأهدافها. وشملت عملية تشكيل اللجنة 
النشطة ألصحاب  املشاركة  النتيجة  وكانت  بشكل فصيل.  باالجتامع  وااللتزام  للمندوبني  الرتشيحات  استالم 
واملقدسات اإلسالمية ووزارة  األوقاف والشؤون  الصحة ووزارة  مثل وزارة  املصلحة احلكوميني األساسيني 
التنمية االجتامعية ووزارة التخطيط والتعاون الدويل وإدارة محاية األرسة وإدارة مكافحة املخدرات وغريهم. 
خلطر  الُعرضة  الفئات  إليها  حتتاج  التي  اخلدمة  نقل  آليات  عىل  واالتفاق  اخلدمات  تنسيق  من  ذلك  ن  مكَّ وقد 
اإلصابة. عىل سبيل املثال، ساعدت اللجنة املركز يف توفري عالج فريوس نقص املناعة البرشي لفتاة غري أردنية 
تبلغ من العمر 15 عاما من خالل احلصول عىل إعفاء من رئيس الوزراء يمّكنها من أخذ عالج فريوس نقص 
املناعة البرشي.11ومتكن عضو آخر يف اللجنة من التنسيق مع إحدى رشكات األدوية لتوفري جرعة عالج فريوس 

نقص املناعة البرشي اخلاصة لألطفال ألن األطفال يف األردن حيصلون عىل جرعة البالغني.

الدروس المستفادة: إيجاد هدف مشترك للمشاركة

واجه املركز تأخريًا يف احلصول عىل موافقة احلكومة لتنفيذ املدافعة، خاصة من وزارة الصحة. ويرجع ذلك جزئيًا 
إىل اآلراء املجتمعية الثقافية املحظورة جتاه قبول الفئة املستهدفة الرئيسية الُعرضة خلطر اإلصابة. ومتكن املركز 
من التغلب عىل هذه التصورات من خالل عقد اجتامعات مبارشة مع السلطات املعنية وتوضيح تركيز املدافعة 
اإلصابة من  الُعرضة خلطر  املستهدفة  الفئة  إىل  للوصول  العامة  الصحة  الرتكيز عىل هنج  كان  وأهدافها. حيث 
املهمشني والضعفاء. وقد أدى تفاعل صناع القرار يف الوكاالت احلكومية مع اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين 
العاملة يف جمال فريوس نقص املناعة البرشي إىل توجيه قرارات وتوصيات ملعاجلة الوصم والتمييز املنهجيني. 
الفئة  للعمل مع ممثلني من  املصلحة  القرار لدى أصحاب  اختاذ  القدرة عىل  إىل  التنسيقية  اللجنة  واستند نجاح 
املستهدفة الُعرضة خلطر اإلصابة، ومنظامت املجتمع املدين، واخلرباء للرتكيز عىل هدف مشرتك وهو الوقاية من 

فريوس نقص املناعة البرشي يف األردن.

11 كان هذا التدخل واملوافقة مطلوبني ألن القانون األردين 

فريوس  عالج  بأخذ  األردنيني  غري  لألشخاص  يسمح  ال 
نقص املناعة البرشية حتى لو كانوا يعيشون يف األردن
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أثر حملة المدافعة على المنظمة
إن أحد أصعب اجلوانب هو استدامة هذا العمل اهلام. ويمكننا اآلن إنشاء روابط بني خدماتنا وخدمات املنظامت 
تدخالت  من  العديد  إىل  نحتاج  البرشي/اإليدز،  املناعة  نقص  فريوس  جمال  ويف  صحيح.  والعكس  األخرى 
كام  الصحية.  الرعاية  تقدم  التي  واملراكز  الصحة  والعاملني يف جمال  الدين  املجتمع ورجال  املدافعة من جانب 

نحتاج إىل تغيري الثقافة ورفع وعي املجتمع للتأكد من أن عملنا يمكن أن يستمر خلدمة وتعزيز حقوق اإلنسان.

ساعدنا برنامج USAID لدعم مبادرات املجتمع يف بناء قدراتنا التنظيمية، حيث وّفر حجر الزاوية للعمل يف هذا 
املجال: خطتنا االسرتاتيجية للسنوات الثالث املقبلة، وموقعنا اإللكرتوين، والعديد من التدريبات بام يف ذلك 

التدريب عىل املدافعة يف جمال حقوق اإلنسان الذي تقّدمه التكتيكات اجلديدة.

نعترب  كنا  حيث  املدافعة.  حول  تفكرينا  مراجعة  عىل  املركز  اجلديدة  للتكتيكات  التدريب  منهجية  »ساعدت 
التدريب  املدافعة كانت بمثابة تدريب. ولكن بعد  القرار فقط. وكنا نظن أن  املدافعة ختاطب صناع  بأن عملية 
بحثًا  أجرينا  ولقد  املصلحة.  أصحاب  إرشاك  حول  تفكرينا  غرّينا  اجلديدة،  التكتيكات  من  عليه  حصلنا  الذي 
الوصم والتمييز، وتوسيع طرق إرشاك  الفحص ملعاجلة مشكلتي  الداخلية ملختربات  القوانني واإلجراءات  يف 

وحشد أصحاب املصلحة«

- عبد اهلل حناتلة - املدير العام مركز سواعد التغيري لتمكني املجتمع.

موارد الفيديو: 

https://bit.ly/2MieSHf

https://bit.ly/2JrymLP

https://bit.ly/2JDZtj6

https://bit.ly/2sPiN6r

https://bit.ly/2JrymLP
https://bit.ly/2JrymLP
https://bit.ly/2JDZtj6
https://bit.ly/2JDZtj6
https://bit.ly/2sPiN6r 
https://bit.ly/2sPiN6r 

