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إن أحد احلقوق األاسسية لكل إناسن هو التمتع بأعىل مستوى من 
الصحة ميكن بلوغه.  ويتعني عىل احلكومات الزتامات وطنية ودولية 

لتوفري الرعاية الصحية اجليدة الميرسة والمتاحة بأسعار معقولة، 
المتاحة للجميع دون متيزي. ومع ذلك، فإن هذه احلقيقة يف الدول 

النامية يف رشق أفريقيا مثال، هي حلم بعيد المنال.

 فالمبدأ المنظم هو أن حق التمتع بالصحة رهن بتوافر الموارد 
احلكومية.  و يف الوقت الذي قد تكون فيه احلكومات يف هذه المنطقة 

مقيدة بسبب نقص الموارد وغري قادرة عىل توفري الرعاية الصحية 
الاشملة جلميع السكان، فإن توفري اخلدمات الصحية للفئات األشد 
كرث تأثرا ليس خيارا بل واجبا.  وعالوة عىل ذلك، فإن عىل  فقرا واأل

احلكومات واجب العمل تدرجييا عىل توسيعتوفري الرعاية الصحية 
كل عام، ويقع العبء عىل احلكومة إلظهار أهنا تفعل ذلك بأقىص ما 

تسمح به الموارد المتاحة.

تعمل مبادرة المجتمع المفتوح لرشق أفريقيا )OSIEA(، يف رشاكة 
مع برناجم الصحة العامة للمجتمع المفتوح )PHP(، عىل تعزيز 

قدرة المنظمات والقادة يف رشق أفريقيا للدعوة إىل تبين سيااست 
ومماراست صحية أفضل.  وندفع أيضا من أجل المزيد من الماسءلة 

والشفافية احلكومية يف جمال الرعاية الصحية.
ويتم إيالء اهتمام خاص للمجتمعات المحلية المهمشة اليت غالبا ما 

بيان التحرير
تتعرض للوصم والتجرمينظرا الحتياجاهتا الصحية، مثل مرىض السل 

الذين يتعرضون للسجن بدال من احلجر الصحي أو الناسء المصابات 
بفريوس نقص المناعة البرشية اللوايت يتم تعقيمهن قرسا دون موافقة.

وأخريا، فإن المدافعني عن احلقوق الصحية يدركون متاما السياق 
العالمي الذي يؤثر تأثريا ضارا يف رشق أفريقيا، مبا يف ذلك خفض 

التمويل للصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل و المالريا واجلهود 
اليت تبذلها رشكات األدوية الغربية وحكوماهتا لمنع األدوية اجلنيسة 

بأسعار معقولة بوصفهم إياها بالمزيفة.

حيتوي هذا العدد عىل بعض أبرز أصوات المجتمع المدين يف رشق 
أفريقيا الرائدة اليت متهد  الطريق حنو احلقوق الصحية المبتكرة 
واجلريئةوتعمل عىل تعزيز، من بني أمور أخرى، وصول األدوية 

األاسسية للجميع، والماسءلة يف تقديم الرعاية الصحية، وحتسني 
رعاية آخر العمر بالنسبة للمرىض الذين يعانون من األمراض المؤلمة 

الفتاكة.

إن مبادرة  OSIEAوبرناجم الصحة العامة  )PHP( فخوران 
مباشراكهتم وتقديم الدعم لهم لتحقيق ماسعهيم.

بينيفار  ناوروجي، المدير التنفيذي لمبادرة المجتمع المفتوح لرشق 
OSIEA ،أفريقيا



تضخيم األصوات  7تضخيم األصوات  6

تجريم مرضى السل

الرعاية الملطفة

المقاضاة االستراتيجية

مكافحة التزييف بيان التحرير

حقوق العمال الجنسية

المساءلة الحد من الضرر

األدوية معقولة األسعار

التعقيم القسري الصحة النفسية

اتفاقات الشراكة االقتصادية 
والوصول إلى األدوية األساسية

حقوق األرامل و ميراثهن

الصندوق العالمي

المحتويات قـــــائمة
ت

حتويا
م

مة ال
قـــــائ

مة 
قـــــائ



تضخيم األصوات  ٩

تضخيم األصوات    ٨

أالن ماليتش
كثيرا ما تنطوي آليات العدالة التقليدية على تمييز ضد المرأة. تقوم شبكة القضايا القانونية واألخالقية المعنية بفيروس نقص 
المناعة البشرية واإليدز كينيا )KELIN(  بتحويل جوهر مفهوم العدالة التقليدية من أجل تعزيز الحقوق القانونية لألرامل المتأثرات 

بفيروس نقص  المناعة البشرية اللواتي يطردن بشكل روتيني من بيوتهن من قبل أقاربهن بالمصاهرة  والمجتمع.

حقوق وميراث األرامل

الزعامء التقليديون يعرتفون 
أخريا بحقوق املرأة

شبكة  مع  منسق  هو  ماليتش  أالن  إن 
كينيا  واألخالقية  القانونية  القضايا 
المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية 

)KELIN( واإليدز

و بطردهن من بيوهتن، يضطر كثري من الناسء 
للبحث عن عمل يف المناطق احلرضية حيث 
يعشن يف حالة من الفقر، وغالبا ما يلجأن إىل 
العمل يف جتارة اجلنس. وهكذا ترتك الثقافة 
وقوهتا التميزيية هؤالء الناسء بال مأوى وبال 

حول وال قوة.

مينح  إذ  واضح  الكيين  القانوين  النظام  إن 
والتملك  الوراثة  يف  احلق  واألطفال  الناسء 
وقانون   2010 لعام  كينيا  دستور  مبوجب 
أنه  هو  الواقع  فإن  ذلك،  ومع  التعاقب. 
يبا بالنسبة  يستحيل الوصول إىل المحاكم تقر

لهؤالء  األرامل الريفيات الفقريات.

التقليدية  العدالة  آليات  أن  من  الرغم  وعىل 
ليست بديال  للنظام القانوين الرسمي، فإهنا 
مبثابة هيئة المحكمة اليت تتحول المرأة الريفية 
وأرسع  مألوفة  فهي  األحيان.  معظم  يف  إلهيا 
النظام  مع  بالمقارنة  خصومة  وأقل  وأرخص 
القانوين الرسمي. وتسعى المرأة المترضرة إىل 
بالمثول األمام جلنة من شيوخ  إصالح الرضر 
أو  العريف  القانون  يديرون  الذين  المجتمع 
فإن شيوخ  عام،  التقليدي. وبشكل  القانون 
ويؤمنون  الذكور  من  كلهم  أولئك   المجتمع 
بالنظرة التقليدية اليت تقول بأنه ال ميكن للمرأة 

أن تتملك األرايض.

شبكة  فيه  بادرت  الذي  المجال  هو  وهذا 
KELIN لسد الفجوة. وقد عملت الشبكة 
احلوارات  من  سلسلة  خالل  من  لسنوات 
المجتمعية و الدورات التدريبية حول حقوق 
اإلناسن لتوفري التعليم حول حقوق اإلناسن 

الذين  احلكماء  لمجالس  القانوين  والتدريب 
تسوية  بأشن  القرارات  اختاذ  آلية  يديرون 
كيسومو  مقاطعات  يف  التقليدية  الزناعات 

وخليج هوما.

ويشمل هنج KELIN  الرشاكة مع الشيوخ 
يعملون  اليت  المحلية  والمجتمعات  احلكماء 
معها ومتكيهنم باستخدام هنج قائم عىل احلقوق 
المسموع  غري  من  وكان  الصحة.  جمال  يف 
تكسب  أن  للمرأة  الممكن  من  يكون  أن  به 
مطالبة بقضية ممتلكات تم عرضها عىل جملس 
الشيوخ احلكماء. ومع ذلك، ومباسعدة من 
KELIN، عاد ٧0 امرأة إىل بيوهتن حيث تم 
قبل   من  لصاحلهن  بنجاح  قضاياهن  حتكيم 
جمالس المسنني التقليدية.  واعتبارا من يناير 
 114 حتكيم  عملية   KELIN تولت   ،2012
حالة. كما هسلت الشبكة أيضا بناء1٧ مزنل 

كرث ضعفا. شبه دائم لألرامل العائدات األ
جهد  عن  عبارة  المنازل  بناء  عملية  وكانت 
جمتمعي يعيد دجم المرأة يف المجتمع، وكانت 
حيث  التعويضات  أشكال  من  شكل  مبثابة 
وفر المجتمع المحيل األيدي العاملة ووجبة 

مجاعية.

من  المستفيدات  إحدى  رودا  كانت  لقد 
هذا المرشوع. فبعد أن اشركت يف منتدى 
حوار جمتمعي، شعرت رودا أن أقارب زوجها 
الذين كانوا قد حرموها من مرياهثا سيحرتمون 
سلطة شيوخ القرية. ولذلك أسلت شبكة 
KELIN  لتقوم بتقديم قضيهتا أمام احلكماء 
إىل  التوصل  تم  أهشر  ثالثة  وخالل  الشيوخ 

حل ودي.

لمبدأ  أاسيس  أمر  العدالة  إىل  الوصول  إن 
الماسواة يف التمتع باحلقوق  جلميع األشخاص 
يف المجتمع.  وعىل الرغم من أن آليات تسوية 
المنازعات التقليدية معرتف هبا اآلن مبوجب 
المادة 159 )ج( من الدستور الكيين، قامت 
احلكومة بعمل القليل أو بعمل ال يشء لتقدير 
حقوق  محاية  يف  وقيمهتا  اآلليات  تلك  دور 

الناسء والفتيات يف المجتمعات الريفية.

وقد خلق جناح هنج KELIN زيادة الطلب يف 
المجتمعات العرقية األخرى لمعاجلة التقاليد 
وتزيد  للمرأة  اإلناسن  حقوق  خترق  اليت 
نقص  بفريوس  المصابات  الناسء  ضعف 
المماراست  البرشية. وتشمل بعض  المناعة 
لإلناث،  التناسلية  األعضاء  تشويه  األخرى 
وتقوم  القارصات.   وزواج  الزوجات  وتعدد 
إصدار  خالل  من  بالتوسع   اآلن    KELIN
دليل عمل للمجتمعات المحلية األخرى اليت 
اليت  الثقافية  النظم  أدوار  تبديل   إىل  تسعى 

متزي ضد المرأة.

فيه كجزء  النظر  المبتكر  الهنج  ويستحق هذا 
من استجابة اشملة قامئة عىل احلقوق لمعاجلة 
نقص  فريوس  وباء  من  ينأش  الذي  الظلم 

المناعة البرشية يف كينيا وأماكن أخرى.

ديناميكية،  امرأة  وهي  نفولة،  رودا  فقدت 
 34 عمرها  كان  عندما  اإليدز  بسبب  زوجها 
بنتني  مع  رودا  وُتِركت  العمر.  من  فقط  عاما 
رودا  إن  الصبية.  من  اثنني  أعطاها  ومحل 
الناسء  من   ٧60،000 بني  من  واحدة  أيضا 
يف  البرشية  المناعة  نقص  بفريوس  المصابات 
العالمية  المتحدة  األمم  لتقديرات  كينيا وفقا 

المعنية مبرض اإليدز )2009(.

بالمصاهرة  هبا  أقار قام  رودا،  زوج  وفاة  بعد 
للداللة  هذا  وكان  مزنلها.  وهدم  بطردها 
وأن علهيا  العائلة،  تعد جزءا من  لم  أهنا  عىل 
هبا بالمصاهرة  مغادرة مزنل ابهنم. ويلومها أقار
اإلذعان  رفضت  وألهنا  ابهنم   بوفاة  للتسبب 
لتقليد يقيض بأن “يرهثا” ألخ زوجها. وعىل الرغم 

إعادة  طريق  عن  للتدخل  كنيسة  جهود  من 
بناء مزنل صغري لها، لم يسمح لرودا وأطفالها 
بفالحة األرض أو حىت استخدام المراحيض يف 
منازل  إىل  للذهاب  “اضطررنا  الطلق.  الهواء 
أخرى أو االنتظار حىت حلول الليل الستخدام 

محامات األدغال”، قالت رودا.   

وياشرك رودا يف حمنهتا مئات األرامل الفقريات 
بالمصاهرة  هبن  أقار ُينكر  اللوايت  األخريات 
حقوق ملكيهتن عندما يتوىف أزواجهن، خاصة 
المناعة  نقص  بفريوس  صلة  ذات  ألسباب 
البرشية.  وهذا احلرمان من المرياث الذي يتم 
حقوق  ينهتك  والتقاليد،  الثقافة  باسم  غالبا 
بيوهتن،  من  حيرمهنن  للمرأة،حيث  اإلناسن 

ومصادر رزقهن، واالستقرار الالزم ألطفالهن.
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دنيس كيبيرا
يحدث نفاذ المخزون عندما تفتقر الصيدليات مؤقتا لألدوية لصرفها للمرضى.  وتدعو حملة أوقفوا  نفاد المخزون إلى توافر مزيد 

من األدوية األساسية في جميع المرافق الصحية العامة.

وقف نفاذ المخزون الدوائي

وتعاين أوغندا بشكل دائم من حمدودية فرص 
المرافق  يف  وخاصة  األدوية،  عىل  احلصول 
وقف  محلة  إن  الريفية.  المناطق  يف  احلكومية 
إقليمية  مدين  جمتمع  محلة  المخزون  نفاد 
عدم  لمكافحة   2009 عام  يف  بدأت  أفريقية 
المراكز  وجود خمزون من األدوية األاسسية يف 
وأوغندا  وماالوي  كينيا  يف  احلكومية  الصحية 

وزامبيا وزميبابوي.

لدى  للسعي  احلملة  هتدف  أوغندا،  يف 
جلعل  علهيا  والضغط  احلكومة  عىل  والتأثري 
األوقات يف  متوفرة يف مجيع  األدوية األاسسية 

المؤساست الصحية العامة.

الكايف  التمويل  لضمان  احلملة  سعت  وقد 
المعروض  إدارة  جمال  يف  الشفافية  يز  وتعز
المزيانية  يف  بند خمصص  وتكريس  األدوية  من 

لألدوية األاسسية.

تفي  ألن  احلكومة  أيضا  احلملة  دعت  كما 
بالزتامات أبوجا برصف نسبة 15 يف المئة من

المزيانية الوطنية عىل الرعاية الصحية.

تستخدم احلملة عدة طرق لتسليط الضوء عىل 
يستطيعون  ال  الذين  العاديني  الناس  معضلة 
يف  إلهيا  حيتاجون  اليت  األدوية  عىل  احلصول 
صيدلية بالقرب مهنم.  وقد اشتملت احلملة 
مع  ورشاكة  مدين  جمتمع  ائتالف  تشكيل  عىل 

واسئل اإلعالم ووزارة الصحة والقطاع اخلاص 
)من خالل حتالف شفافية األدوية (، وأعضاء 

من الربلمان و الفنانني المحليني.

الدرااست  األخرى  االسرتاتيجيات  وشملت 
االستقصائية المنتظمة و «التحقق من األقراص 

الطبية» 
يف الصيدليات لمراقبة توفر األدوية وأسعارها.  
خالل  من  علنا  المعلومات  هذه  تبادل  ويتم 

المؤمترات الصحفية والتجمعات العامة وبراجم 
مستوى  عىل  واالجتماعات  احلوارية  الراديو 

المجتمع المحيل.

وقد أدت احلملة إىل رفع مستوى الوعي العام 
إىل  والوصول  الصحية  الرعاية  يف  احلق  حول 
األدوية األاسسية يف أوغندا بشكل لم يتم القيام 

به من قبل، مما أثار صيحة شعبية ضخمة.
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احلكومة  استجابت  احلملة،  من  األوىل  السنة  يف  أنه  بالذكر،  واجلدير 
األوغندية من خالل نظام تبسيط توريد األدوية. وقد منحت المخازن 
الطبية الوطنية)NMS( زيادة يف التمويل واالستقاللية التشغيلية.  وقد 
ندد الرئيس والعديد من السياسيني علنيا حباالت نفاذ المخزون وأنأش 

مكتب الرئيس وحدة مراقبة األدوية.

و  الصحة  وزارة  يف  تنفيذها  ويف  السيااست  يف  التغيريات  أدت  وقد 
القطاع  يف  األاسسية  توافراألدوية  يف  كبرية  زيادة  إىل  الطبية  المخازن 
العام.  ويف غضون عام واحد ونصف، كان هناك زيادة بنسبة 20 يف 
المئة حبلول ديسمرب 2010 )من50 إىل ٧0 يف المئة( يف توافر 40 من 
 IV األدوية األاسسية  يف مرافق اإلحالة الصحية العامة )المراكز الصحية
وأعىل(، وفقا لالستطالعات المشرتكة اليت أجرهتا وزارة الصحة ومنظمة 
يز الصحة والتنمية  الصحة العالمية )WHO(، واالئتالف من أجل تعز

االجتماعية )HEPS( أوغندا. 

لمخصصات  احلكومة  مضاعفة  األخرى  البارزة  اإلجنازات  وشملت 
المزيانية لألدوية.  وقد ارتفعت قيمة المخصصات  من ما يقرب من 
شلن  مليار   101 [من  أمريكي  دوالر  مليون   82 إىل  دوالر  مليون   40
أوغندي إىل 204 مليار شلن أوغندي] يف السنة المالية 2011/2010، 
مع زيادة يف االلزتامات عىل مدى السنوات الثالث المقبلة إىل ما يقرب 

من 113  مليون دوالر أمريكي [281 مليار شلن أوغندي]

يف  والترصف  العامة  المشرتيات  قانون  تعديل  تم  ذلك،  عىل  وعالوة 
األصول )PPDA(، الذي يلقى عليه باللوم منذ عدة سنوات بالنسبة 
للتأخري يف رشاء األدوية، بوضع بند خاص باألدوية.  وهذا سوف يقلل

 إىل حد كبري من طول الوقت الذي يستغرق لرشاء األدوية.

وباإلضافة إىل ذلك ، أدخلت المخازن الطبية الوطنية تغيريات لتحسني 
تقديم اخلدمة. وتشمل هذه التغيريات مضاعفة اسعات عمل الموظفني 
والتسليم جلميع المرافق الصحية )تدعى  «خدمة تسليم الميل األخري»( 

وخطوط هاتف جمانية خلدمة العمالء وافتتاح سبعة مكاتب اقليمية.
األدوية  إدارة  قدرات  لتعزيز  ماحن  دعم  الصحة  وزارة  تلقت  وبالمثل، 
التنبؤ  عىل  القدرة  كفاءة  عدم  عن  تنجم  اليت  الصحية  المرافق  يف 

باالحتياجات الطبية وتقدير حجمها.

وبالرغم من هذه النجاحات، ال زال الوصول لألدوية يشكل حتديا.
فتوافر األدوية بشكل متذبذب ال ميكن التنبؤ به يف مرافق الصحة العامة، 
إىل جانب األسعار الضالة يف القطاع اخلاص، جعلت إمكانية حصول 
كثريا  لألطفال  األاسسية  األدوية  توافر  إن  حلما.   األدوية  عىل  اجلميع 
ما يكون معدوما.  واألسوأ من ذلك، فإن األدوية الالزمة للوقاية من 
انتقال فريوس نقص المناعة البرشية من األم إىل الطفل ليست متاحة 
بهسولة يف مرافق معتمدة لتوفري العالج المضاد للفريواست الرجعية، 
والعالج من األمراض الرئيسية مثل االلهتاب الرئوي تبني باستمرار أنه 
متوفر يف أقل من 50 يف المئة من مرافق الصحة العامة. وعالوة عىل 
ذلك، هناك قلق مزتايد حول مدى حمدودية توريد األدوية لألمراض 
الدم.   ضغط  وارتفاع  والسكري  الرسطان  ذلك  يف  مبا  الاسرية،  غري 
العاملني يف جمال اخلدمات  البلد تعاين من نقص حاد يف  وأخريا، فإن 
الصحية، إىل جانب حتديات عدم كفاية البنية التحتية والمرافق العامة 

يف المراكز الصحية.

ليتحقق  الصحية  الرعاية  لتمويل  بديلة  آليات  إىل  ماسة  حاجة  هناك 
هدف إيصالها للجميع.  وباإلضافة إىل ذلك، جيب عىل أفراد المجتمع 
فهم حقوقهم من أجل ماسءلة احلكومة واجلهات المسؤولة األخرى.  إننا 
حباجة إىل االستثمار يف عدد كاٍف من العاملني المحفزين يف جمال الصحة 

وتزويدهم باألدوات اليت حيتاجوهنا إلجناز أعمالهم.

نجاحات الحملة

دينيس كيبيرا هو المنسق الوطني لحملة إيقاف نفاد المخزون في أوغندا

 ،(HEPS Uganda( يقود هذه الحملة اتحاد مؤلف من المنظمات غير الحكومية األوغندية.  وتشمل المجموعة التحالف من أجل تعزيز الصحة والتنمية االجتماعية في أوغندا
ومجموعة العمل من أجل الصحة وحقوق اإلنسان وفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز )AGHA) والمنتدى الوطني لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / 
اإليدز في أوغندا )NAFOPHANU)، والجماعة الوطنية للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز )NACWOLA)، والتحالف من أجل التنمية المتكاملة والتمكين 
الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان  )CEPARD)، ومركز  (AIDE)، والمنظمة الوطنية لمستخدمي/مستهلكي الصحة في أوغندا )UNHCO) ومركز البحوث التشاركية والتنمية 

     .(CEHURD(  والتنمية

أخذت البيانات المذكورة في هذه المقالة من الموقع MOH/WHO/HAI (HEPS) مراقب أسعار األدوية )المجلد 10).
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غيتشنغا نديرانغوا
تخفض العقاقير الجنيسة تكلفة العالج وتنقذ آالف األرواح.

تحمي الهيئة الدولية للعمل في مجال الصحة )HAI Africa( حق الحصول على األدوية معقولة التكلفة للتصدي لتهديدات الصحة 
العامة الخطيرة مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل والمالريا من خالل معارضة إقرار قوانين مكافحة التزييف التي تحظر 

األدوية الجنيسة التي ال تخضع لحقوق البراءة والتي تخفض  تكلفة العالج وتنقذ آالف األرواح.

يف يوم عادي يف أي من بلدان رشق أفريقيا، يدخل مريض أحد المرافق 
يا.  وبعد أن يعاينه  الصحية العامة حبثا عن عالج لمرض اشئع كالمالر
أحد خمتيص الرعاية الطبية، حيال المريض إىل الصيدلية للحصول عىل 

الدواء الذي وصفه المختص.

وتكون األدوية أحيانا غري متوفرة وجيب رشاؤها من صيدلية خاصة.  
المريض  أن يشرتي  كانت ضئيلة، يف  تكون هناك فرصة، مهما  وقد 
أدوية مشكوك يف أمر جودهتا وميكن أن تشكل خطرا عىل الصحة.  وال 
شك أن التدابري التنظيمية المناسبة بالغة األهمية للحفاظ عىل صحة 

المسهتلكني.

ومع ذلك، فقد أثار الهنج المتبع يف معاجلة هذه المشكلة بواعث قلق 
الصحية – أي تقويض حق  الرعاية  تتعلق حبقوق احلصول عىل  جدية 
المنتجات  مكافحة  ستار  حتت  معقولة  بأسعار  األدوية  عىل  احلصول 

المزيفة.

العالمية  التجارة  منظمة  التفاقية  وفقا  الزتييف  إىل  يرىق  ما  يتم حتديد 
بالتجارة  المتصلة  الفكرية  الملكية  حقوق  جوانب  بأشن   )WTO)
(TRIPS(.  وقد رأت منظمة التجارة العالمية أنه من المناسب قرص 
الزتوير عىل التعدي عىل العالمات التجارية  حىت ال تضلل المسهتلكني 

أشياء مثل تعبئة وتغليف األدوية أو وسمها.  

حقوق  محاية  لتشمل  التدابري  هذه  وتشويه  مط  تم  األيام،  هذه  ويف 
الملكية الفكرية اليت حتمي صناعة احتكار األدوية وتسعي لتأمني لوصد 
األبواب يف وجه المصنعني المنافسني كرشكات األدوية اجلنيسة اليت ال 

ختضع حلقوق الرباءة.
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إن الدواء اجلنيس منتج مماثل للدواء ذي العالمة التجارية المسجلة، 
ولهذا فهو آمن وفعال.  وتباع األدوية  اجلنيسة بتكلفة أقل بكثري من 
نظرياهتا ذات العالمات التجارية ألن تكاليف التطوير واالختبار قد سبق 
األدوية  تنفق رشكات  ما  وغالبا  التجارية.   العالمة  وأن حتملهتا رشكة 
الكبرية الماليني حلماية براءات االخرتاع اخلاصة هبا من منافسة األدوية 
األدوية  بتداول  يسمح  عام،  أرباحها.  وبشكل  تقوض  اليت  اجلنيسة 

اجلنيسة فقط عند انهتاء براءة االخرتاع لدواء العالمة التجارية.

الدواء
بأسعار معقولة

التجارية  العالمات  ذات  األدوية  تصنع  اليت  المتقدمة  البلدان  تتنمر 
عىل حنو مزتايد عىل البلدان الفقرية لفرض معايري أعىل حلماية الملكية 
يتم  لذلك،  ونتيجة  المزيفة.   المنتجات  مكافحة  ستار  الفكرية حتت 
الهند  هو  األاسيس  مصدرها  اليت  المرشوعة  اجلنيسة  األدوية  هتديد 
وبلدان نامية أخرى.  ومع ذلك، فإن هذه األدوية مسؤولة عن إنقاذ 
األدوية  القدرة عىل رشاء  لهم  تتوفر  الذين ال  الناس  اآلالف من  حياة 

خبالف ذلك.

األدوية الجنيسة وإعالن الدوحة

قوانني مكافحة التزييف

اإلعالن  هذا  حول  الدوحة.  لقد  إعالن  آخر:  بارز  استثناء  وهناك 
التارخيي قدرة السكان الفقراء والمهمشني للوصول إىل األدوية المنقذة 
لألدوية  االخرتاع  براءات  المفروضة عىل  القيود  رفع  من خالل  للحياة 
المناعة  نقص  فريوس  مثل  العامة  الصحة  هتديدات  لمواجهة  الالزمة 
بال  الكبرية  األدوية  رشكات  سعت  والمالريا.  وقد  والسل  البرشية 
هوادة من أجل دحر هذا احلكم من خالل الدعوة لفرض قوانني مكافحة 

الزتييف اليت حتظر األدوية اجلنيسة باعتبارها «مزيفة».

وحيدث هذا عىل حنو مزتايد من خالل سن ترشيعات يف رشق أفريقيا 
يا لمكافحة المنتجات المزيفة ولكن فعليا لتشديد فرض  ترمي ظاهر
األدوية  حظر  اجتاه  يف  كخطوة  وذلك  الفكرية  الملكية  حقوق  إنفاذ 
القانون يف عام 2008، وتدرس  اجلنيسة.  وقد سنت كينيا مثل هذا 
جمموعة دول رشق أفريقيا حاليا مرشوع قانون إقليمي ميكن أن يبطل 

القوانني الوطنية القامئة المتعلقة مبكافحة الزتوير.

إن توسيع نطاق جدول أعمال حقوق الملكية 
الفكرية حلماية المصالح التجارية ال يعالج متاما 
جودة  مبدى  المتعلقة  المرشوعة  المخاوف 
األدوية.  ففي حني ال يستطيع المرء أن يضن 
فعالية  وأكرث  واضح  قانوين  إطار  إىل  باحلاجة 
لهذه  الاشغل  الشغل  فإن  المجال،  هذا  يف 
القوانني ال ميكن أن يكون محاية حقوق أصحاب 
الملكية الفكرية، وهو األمر الذي حيد يف هناية 
المطاف من احلصول عىل األدوية اجلنيسة اليت 

تكون تكلفهتا معقولة بشكل أكرب.

إن مشكلة تدين جودة األدوية ال ميكن احتواؤها 
الملكية  حقوق  تطبيق  توسيع  خالل  من 
الفكرية من أجل إقامة احلواجز التجارية أمام 
يز  األدوية اجلنيسة.  فبدال من ذلك، يلزم تعز
الفعال  لإلرشاف  التنظيمية  الوكاالت  فعالية 
عىل جودة وسالمة وفعالية األدوية يف السوق.

كما أنه من المهم أيضا حتديد حجم المشكلة 
اىل  المشكلة  هذه  تضخيم  تم  بدقة.   فقد 
حد كبري ألنه ليس هناك أي وكاالت مستقلة 
هتمها المصلحة العامة ميكهنا أن توفر بيانات 
اللحظة،  هذه  مصداقية.  ويف  ذات  يبية  جتر
حجم  لتضخيم  التجارية  المصالح  تقديم  تم 
لدى  الذعر  إثارة  أجل  من  المشكلة  ونطاق 

احلكومات.

تحقيق التوازن
 بني حقوق

 امللكية الفكرية
 وإنقاذ حياة املصابني
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ومثة مشكلة أخرى هي أن ارتفاع أسعار األدوية 
علهيا،  احلصول  يف  الماسواة  عدم  إىل  أدى 
اخلطرة  األدوية  لوضع  للمحتالني  جماال  وأوجد 
كاف  بشكل  نواجه  أن  أردنا  فإذا  السوق.   يف 
المدى احلقيقي للتحدي الذي تشكله األدوية 
محاية  تشديد  عىل  الرتكزي  فإن  النوعية،  رديئة 
حقوق الملكية الفكرية بدال من مواجهة هذه 
التحديات المهنجية هو حتويل لالنتباه ال لزوم 

له.

بلدان رشق  يوم عادي يف أي من  عندها، يف 
أفريقيا، يلج المريض إىل منأشة للصحة العامة 

يا  حبثا عن عالج لمرض اشئع مثل المالر
يف  بأسعار  الالزمة  األدوية  عىل  فورا  وحيصل 

متناول اجلميع.

الهيئة  منسق  هو  انديرانغو  غيتشينغا  إن 
الدولية للعمل في مجال الصحة 

)HAI Africa)
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أالن ماليتش وآن غاثومبي
يدعم كل من مشروع قانون اإليدز والشبكة الوطنية لتمكين األشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز 

وشبكة القضايا القانونية واألخالقية كينيا المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز استخدام الرعاية المجتمعية كمعيار 
لعالج مرض السل

كينيا، رساح  إلدوريت،  العليا يف  المحكمة  أطلقت  أكتوبر 2010،  يف 
 )TB( رجلني كانا قد سجنا لعدم تناولهما األدوية المضادة لداء السل
لمدة  بالسجن  المريضني  عىل  القايض  منه.  حكم  يعانيان  كانا  الذي 
وبعد ستة  العالج.   تناول  الالزم إلكمالهما  الوقت  مثانية أهشر، وهو 
منظمات  جهود  بفضل  السجن  من  المريضني  رساح  أطلق  أاسبيع، 

ثالث هي: مرشوع قانون االيدز )ALP(، والشبكة الوطنية لتمكني 
واإليدز  البرشية  المناعة  نقص  فريوس  من  يعانون  الذين  األشخاص 
المتعلقة  كينيا  واألخالقية  القانونية  القضايا  وشبكة    )NEPHAK)
بفريوس نقص المناعة البرشية و اإليدز )KELIN(.  وقد أكمل الرجالن 

تناول عالجهما بنجاح يف المزنل.

سلطت القضية األضواء عىل مأسلة مىت يكون من المناسب، إذا كان 
األمر مناسبا عىل اإلطالق، احتجاز مرىض السل قرسيا لعدم تناولهم 
المجال  العامة يف كينيا للعاملني يف  ألدويهتم.  ويسمح قانون الصحة 
مصاب  شخص  أي  واحتجاز  لعزل  قضايئ  حكم  عىل  احلصول  الطيب 
مبرض معٍد عندما يعرض عن إهمال واسهتتار اآلخرين لمرض السل 
كافة  عىل  حصوله  رغم  الدواء  أخذ  المريض  ذلك  رفض  خالل  من 
المعلومات الرضورية.  ورغم أن قانون الصحة العامة يسمح بالعزل، 
العليا  المحكمة  عكس  إىل  الهناية  يف  أدى  مما  السجن،  حيدد  ال  فإنه 

للحكم عىل أاسس أن حبس المرىض أمر مفرط.

تجريم مرضى السل

تعتبر التدخالت 
اجملتمعية التي 

تسترشد باملعلومات 
الصحيحة أدوات قوية

تؤوي كينيا حوايل 130,000 شخص مصاب 
مبرض السل، وحتتل المرتبة اخلامسة عىل سلم 
والمرتبة  أفريقيا  السل يف  لمرض  أعىل عبء 
الثانية والعرشين يف أعىل عبء بالنسبة لبلدان 
العالمية  الصحة  لمنظمة  وفقا  أمجع،  العالم 
2011(.  وعىل  العالمية  السل  )مكافحة 
مدى العقد المايض، بذلت بعض اخلطوات 
فقد  العالج:  وتوفري  الكشف  عملية  لتحسني 
ارتفعت نسبة الكشف من 61% عام 1995 
إىل 82% يف عام 2010، وارتفعت نسبة إمتام 
يف   %86 إىل   1995 عام   %٧5 من  المعاجلة 

عام 2009.

وبغض النظر عن احلاجة الكبرية، استمر نقص 
االلزتام.  وقد  ودعم  بالعالج  التعريف  متويل 
اإليدز  لمكافحة  العالمي  الصندوق  خصص 
والسل والمالريا ما يزيد عىل 20 مليون دوالر 
أمريكي عىل مستوى العالم عىل مدى العقد 
والرعاية  والعالج  الوقاية  براجم  لدعم  المايض 
األمراض  هذه  واسع  لمكافحة  نطاق  عىل 
الكينية  احلكومة  أن  من  الرغم  وعىل  الثالثة.  
لتمويل  العالمي  الصندوق  من  أمواال  تلقت 
فإن  االجتماعية،  والتعبئة  االتصاالت  أنشطة 
الكثري من هذه الموارد لم ينفق ومتت إعادة 
أخرى،  ناحية  من  المطاف.   هناية  يف  برجمهتا 
ألقت الضغوط المزتايدة عىل الصعيد المحيل 
لتفادي انتاشر السل المقاوم لألدوية ضغطا 
ومسؤويل  الصحية  الرعاية  مقدمي  عىل  كبريا 
أي يشء،  شيئا،  يفعلوا  لكي  العامة  الصحة 
مما أدى يف هناية المطاف إىل انهتاكات حقوق 

اإلناسن لمرىض السل.

انتهاكات 
حقوق 

مرىض السل

لم يكن مريضا السل أول وال آخر من يسجن 
بسبب عدم التقيد برشوط المعاجلة.

وهناك مثال آخر هو SG، وهو مريض مصاب 
بأنه مذنب يف  بالسل عمره 53 عاما، اعرتف 
مارس 2011 ألنه «عرض المجتمع لمرض معد 
العامة.   الصحة  لقانون  وفقا  عمدا»،  ونرشه 
وكان SG قد ختلف عن العالج ثالث مرات، 
وعندما قابله حماموه تبني أنه لم يفهم متطلبات 
لقد  باقرتافها.   اعرتف  اليت  الهتمة  أو  العالج 
عن  توقف  ألنه  بذنبه  أقر  انه  المريض  اعتقد 
تناول دوائه، وليس لتعريض اآلخرين للخطر.  
وقد اعرتف ضابط الصحة العامة يف المنطقة 
أن ذلك احلكم القضايئ كان يستخدم يف كثري 

من األحيان للحكم عىل حاالت مماثلة.

ويف إجراءات المحكمة، لم يتم حىت جمرد النظر 
يف خيار العالج المجتمعي.  ويف مجيع احلاالت 
المرىض  أن  تظهر  أدلة  أي  تقدم  لم  الثالث، 
كانوا مصابني بأمراض معدية أو أنه قد تم جتربة 

حماوالت أقل تقييدا   لتقديم العالج.

من  كثري  يف  المرىض  وضع  يتم  السجن،  ويف 
األحيان مع الماسجني اآلخرين، وبدون إرشاف 
مناسب عىل عالجهم، مما جيعل احلجز أمرا غري 
جمد كإجراء وقايئ للصحة العامة.  إن االكتظاظ 
سمة عامة يف السجون يف كينيا، وقد تم توثيق 
االنتاشر الرسيع لمرض السل عىل نطاق واسع 

يف ظروف الهتوية السيئة. 
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تجريم مرضى السل

عدم توفري أية 
معلومات للمرىض

لدى مقابلة المرىض من طرف حمامهيم، تبني أن 
مقدمي الرعاية الصحية لم يزودوهم بالمعلومات 
وطول  السل  انتاشر مرض  كيفية  األاسسية عن 
مجيع  تناول  من  االنهتاء  ورضورة  العالج  فرتة 
جرعات العالج.  كما أن معلومة كون مرض السل 
ال يصبح معديا  بعد 21 يوما من بداية العالج لم 
المزيد  للجمهور، مما يسبب  تكن متاحة بهسولة 

من الوصم بالعار للمصابني.

تم  وقد  إلهيم،  الموجهة  الهتم  المرىض  يفهم  وال 
إعالمهم يف مجيع احلاالت أن اعرتافهم بالذنب من 
أشنه أن يقلل فرتة وجودهم يف احلبس االحتياطي. 

الزتامهم مبواصلة  وعند سؤالهم عن سبب عدم 
إىل  واحلاجة  الغذاء  نقص  ذكروا  السل،  عالج 
بأهمية  معرفهتم  وعدم  العمل  عن  حبثا  السفر 

االلزتام بالعالج.

الثالثة قد استكملوا  إن حقيقة أن مجيع المرىض 
عالج مرض السل يف المجتمع بعد اإلفراج عهنم 
اليت  المجتمعية  التدخالت  أن  عىل  دليل  هو 
قوية  آلية  هي  الصحيحة  بالمعلومات  تسرتشد 
لتعزيز مناذج الوقاية من السل وعالجه اليت تركز 

عىل المريض.

)KELIN( إن أالن ماليتش هو منسق شبكة القضايا األخالقية والقانونية كينيا لفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز

)OSIEA( إن آن غاثومبي هي مديرة برنامج الصحة والحقوق في مبادرة المجتمع المفتوح لشرق أفريقيا

يف نوفمرب 2011، نرشت اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلناسن مراجعة أجريت لنظام الصحة العقلية يف كينيا.  كشف 
ومماراست  أن سيااست  كينيا،  العقلية يف  الصحة  لنظام  المهنجي  واإلهمال  المسكتة  العقول  بعنوان  التقرير، وهو 
احلكومة الكينية قد همشت الصحة العقلية إىل حد كبري، وأدت يف الواقع إىل التميزي ضد األشخاص الذين يعانون من 
ماشكل الصحة العقلية.  إن مماراست الصحة العقلية والتدخالت يف كينيا ليست قامئة عىل األدلة، وال تتوفر بيانات 
وطنية حتلل طبيعة وحجم المشكلة.  ولم يكن من المستغرب أن تويص المراجعة بأن تعزز احلكومة جهودها الرامية إىل 

توفري خدمات الصحة العقلية يف مجيع أحناء البالد من أجل الوفاء بالزتاماهتا المتصلة حبقوق االناسن.

يف  األشخاص  إيداع  عىل  يعتمد  الزمن  عليه  عفا  طبيا  منوذجا  كبري  حد  إىل  كينيا  يف  العقلية  الصحة  خدمات  تتبع 
المؤساست اإلصالحية بدال من اتباع هنج رعاية شمويل جمتمعي يسعى إىل اندماجهم يف المجتمع.
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تشيريوت هيالري بايوت
يعمل المعهد الدولي للشؤون التشريعية )ILA( لضمان حماية حقوق األشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة 

العقلية واإلعاقة الذهنية في عملية مراجعة نظام الصحة العقلية إلصدار قانون صحة عقلية جديد في كينيا

الصحة العقلية:
إيداع في المؤسسات االصالحية أو االندماج في المجتمع
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ومع ذلك، فإن هذا الوضع ميثل أيضا فرصة للدعوة لقانون وسياسة صحة عقلية تقدميان.  هناك زخم شعيب مزتايد 
يف كينيا لتحسني تنظيم ونوعية تقديم خدمات الصحة العقلية والرعاية المجتمعية وتهسيل الوصول والماشركة للناس 
الذين يعانون من ماشكل الصحة العقلية وأرسهم.  وباإلضافة إىل األطر القانونية الدولية والوطنية، تاشرك بشكل 
كامل يف جمال الدعوة للصحة النفسية حركة جمتمع مدين نابضة باحلياة واحليوية مؤلفة من مجاعات الماسعدة الذاتية 

وجمموعات الرعاية ومقدمي اخلدمة المجتمعية .

النقاش  إطار احلقوق األاسسية يف  االلزتام بتضمني  القانون اجلديد والسياسة اجلديدة  الدائر حول  وقد جدد اجلدل 
لضمان محاية حقوق اإلناسن لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية.  وقد لعبت ماشركة اجلهات المعنية دورا فعاال يف تطوير 
مرشوع قانون عناية بالصحة العقلية أكرث تقدمية يستند إىل هنج حقوق اإلناسن.  ومن بني أهم أحكامه ضمان احلقوق 
الاشملة لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية وإدماج خدمات الصحة العقلية مع الرعاية الصحية األولية وهنج صحة عقلية 

جمتمعي مع إهناء استخدام المؤساست وسيلة لإلصالح والوقاية من األمراض العقلية. 

لقد حان الوقت لتناول موضوع الصحة العقلية من وجهة نظر كلية جمتمعية حبيث يكون المستفيدون من خدمات 
الصحة العقلية مواطنني وأصحاب حقوق يف المقام األول، ال «مرىض».

المجاالت االجتماعية  يتوقف حتقيق رؤية 2030 يف كينيا عىل مدى قدرة كل مواطن عىل الماسهمة والماشركة يف 
واالقتصادية والسياسية.  ومع ذلك، ال ميكن أن يتحقق هذا إذا لم يتم ضمان الصحة العقلية ورعايهتا عىل أفضل وجه.  
تقدر رؤية 2030 يف إطار األهداف واالسرتاتيجيات لعام 2012 بأن هناك حاجة لتحسني سبل المعيشة لألشخاص 
الضعفاء عىل مستوى األرسة والمجتمع المحيل والمستوى الوطين.  وهي تشري إىل أن متكني الناس من ذوي االحتياجات 

اخلاصة، مبن فهيم أولئك الذين يعانون من قضايا الصحة العقلية، )18.4%(، أمر بالغ األهمية.

بعد تردد استمر عقدا من السنني حول سياسة 
الصحة العقلية اليت كان من المفرتض أن تقدم 
العقلية  الصحة  قانون  لتنفيذ  طريق  خريطة 
أخريا  هناك  أن  يبدو  كينيا،  يف   1989 لعام 
زخم حنو إجراء مراجعة اشملة لكل من القانون 
الذي عفا عليه الزمن ومرشوع إطار السياسة 
العامة.  فقد بدأ قسم الصحة العقلية يف وزارة 
النفسيني  األطباء  ومجعيات  الطبية  اخلدمات 
ومستخدمي  المدين  المجتمع  ومنظمات 
خدمات الطب النفيس عملية مراجعة هتدف 
ووضع  والسياسة  القانون  مراجعة مرشوع  اىل 

اللماست األخرية لهما .

والهدف من هذه المراجعة القانونية هو مواءمة 
السيااست والمماراست يف كينيا مع اتفاقية 
األمم المتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
) UNCRPD ( ولعكس التفكري المعارص يف 
جمال الصحة العقلية بشكل أفضل.  وبالفعل، 
القانون   )2010( اجلديد  كينيا  دستور  قرَّب 
المتصلة  الدولية بضمانه احلقوق  المعايري  من 
قانون  إلصالح  رئيسية  خطوة  وهي  بالصحة، 

الصحة العقلية.  

رؤية 
٢٠٣٠ اإلصالح القانوين

ضامن اتباع نهج 
حقوق اإلنسان
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إن تشيريوت هيالري بايوت ضابط صياغة برنامج السياسة والتشريع في المعهد الدولي للشؤون التشريعية في كينيا

مواءمة السياسات 
واملمارسات في كينيا

لتعكس التفكير 
املعاصر في مجال 

الصحة العقلية 

كرست المادة 43 “حق التمتع بأعىل مستوى 
من الصحة ميكن بلوغه، ويتضمن  ذلك احلق يف 
خدمات الرعاية الصحية”.  وتعزز ذلك بالمادة 
54 اليت تنص عىل أنه حيق للشخص الذي يعاين 
من أي عجز يف أن يعامل بكرامة واحرتام، وأن 
يتمكن من الوصول إىل المؤساست والمرافق 
المعقول  الوصول  ومن  المتكاملة،  التعليمية 

للمعلومات.   

إن إطار سياسة الصحة العقلية جيب أن يتناغم 
مع هذه النصوص الدستورية وأن يضمن توفر 
يعزز  المحيل  المجتمع  ركزيته  المركزي  منوذج 
العقلية  الصحة  مؤساست  استخدام  إهناء 
كوسيلة لإلصالح.  إن عزل الناس الذين يعانون 
المؤساست  يف  العقلية  الصحة  ماشكل  من 
ليس هو احلل.  يتطلب اإلطار الدويل حلقوق 
العاهات  ذوي  األشخاص  يكون  أن  اإلناسن 
العقلية قادرين عىل الماشركة بشكل كامل يف 

جمتمعاهتم كمواطنني متاسوين.

الصحة العقلية: إيداع في المؤسسات االصالحية أو اندماج في المجتمعالصحة العقلية: إيداع في المؤسسات االصالحية أو اندماج في المجتمع
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هل يمكن إنقاذ الصندوق العالمي؟ 

شانون كوالسكي
و آن غاثومبي

والسل  اإليدز  لمكافحة  العالمي  الصندوق  يواجه 
أزمة حلدوث  العالمي( حاليا  والمالريا )الصندوق 
احلكومات  قبل  من  التمويل  يف  كبرية  ختفيضات 
إلغاء اجلولة احلادية عرشة  الماحنة.  نتج عن األزمة 
عىل  احلفاظ  لمجرد  كبرية  وختفيضات  التمويل  من 

متويل اخلدمات األاسسية.

أنفق الصندوق العالمي خالل عرش سنوات حوايل 
ماليني   8 يقارب  ما  حياة  وانقذ  دوالر  مليار   20
فريوس  من  العالج  الصندوق  وفر  وقد  شخص.  
من  والعالج  شخص  مليون   3.2 من  كرث  أل اإليدز 
كرث من 8 ماليني شخص، وبىن نظما  مرض السل أل
المدين  المجتمع  لدعاة  وتنظيمات  أقوى  صحية 
للتصدي لهذه األمراض.  وقد أدى الزتامه حبقوق 
السيااست  تغيري  إىل  المهمشة  والفئات  اإلناسن 

ذلك  لوال  الذين  ألولئك  اخلدمات  نطاق  وتوسيع 
الدعم لم يتمكنوا من احلصول عىل تلك اخلدمات.  
ويعترب الصندوق أكرب الماحنني لرباجم مكافحة السل 
مصادر  مجيع  من   %٧0 حنو  يوفر  إذ  يا،  والمالر
لرباجم  ماحنة  جهة  أكرب  ثاين  وهو  اخلارجي،  التمويل 

فريوس نقص المناعة البرشية.

حول  أدلة  فيه  ظهرت  وقت  يف  األزمة  هذه  تأيت 
اإلصابة بفريوس نقص المناعة البرشية تشري إىل أن 
بدء عالج الفريوس يف وقت مبكر يعمل كوقاية من 
«هناية»  يضع  أن  وميكن  اجلديدة،  العدوى  حاالت 
عن  التخيل  وجيري  اليد.   متناول  يف  تكون  لإليدز 
فهيا  ميكنه  حلظة  يف  بالضبط   العالمي  الصندوق 

وقف مد هذا الوباء.

سيكون هناك زيادة في 
الوفيات ذات الصلة مبرض 

اإليدز في املستقبل املنظور
كارثة صحة عامة وشيكة

الصندوق العاملي من األهمية بحيث ال يجوز أن يفشل

الماحنة  اجلهات  بني  كرشاكة   2002 عام  يف  الدويل  الصندوق  أنشئ 
واحلكومات المنفذة ومنظمات المجتمع المدين والمؤساست اخلاصة 
الثالثة،  األمراض  هذه  من  يعانون  الذين  واألشخاص  العام  والقطاع 
أي صندوق   ،» احلرب  متويل  يكون «صندوق  أن  المفرتض  من  وكان 
جيد الموارد ميكنه تقديم  مبالغ كبرية من األموال برسعة للرباجم القطرية 

ذات األداء اجليد.   

أين نذهب من هنا؟  لن يتم النظر بأي متويل جديد حىت عام 2014 
عىل األقل.  ومن أجل العثور عىل المال الالزم لتغطية منح عام 2010 
االجراءات  من  سلسلة  الصندوق  تبىن  علهيا،  الموافقة  سبقت  اليت 
البلدان متوسطة الدخل  لتحرير األموال، مبا يف ذلك قطع استحقاق 
من الرشحية العليا اليت هي أيضا أعضاء يف جمموعة العرشين وال تعاين 
إناشء  لصالح  التمويل  من  التالية  اجلولة  إلغاء  تم  خطرية.   أوبئة  من 
آلية متويل انتقالية لماسعدة البلدان ذات المنح المنهتية للحفاظ عىل 

عىل الرغم من أن اآلثار الرهيبة ألزمة التمويل لم حتدث بعد، إال أهنا 
ستكون أكرث وضوحا يف السنة القادمة أو السنتني القادمتني.  يف أفريقيا 
الرشقية، يأيت معظم التمويل لعالج فريوس نقص المناعة البرشية من 
متويلها  بزيادة  افريقيا  رشق  حكومات  تقم  لم  وما  خارجية.   مصادر 
لسد نقص التمويل من الصندوق العالمي،  فسيكون هناك زيادة يف 
الوفيات المتصلة باإليدز يف المستقبل المنظور.  ويتوقع برناجم األمم 
ومتالزمة  البرشية  المناعة  نقص  بفريوس  المعين  المشرتك  المتحدة 
نقص المناعة المكتسبة/اإليدز أيضا عودة الوفيات النامجة عن السل 
بنسبة  السل  يقلل من وفيات مرض  المضاد للفريواست  الدواء  ألن 
60%.  وبالنظر إىل أن كينيا وأوغندا وتزنانيا هي من بني أعىل 22 دولة 
تتحمل أعىل عبء  لمرض السل، فإن تضاؤل التمويل للتصدي لفريوس 
نقص المناعة البرشية سيؤدي إىل تصاعد معدالت الوفاة من العدوى 

آن غاثومبي هي مديرة برنامج الصحة والحقوق في مبادرة 
)OSIEA( المجتمع المفتوح لشرق أفريقيا

شانون كوالسكي هي مديرة مشروع تمويل الصحة العالمية 
في مؤسسات المجتمع المفتوح

تؤثر   أن  أيضا  المرجح  األقل.  ومن  العالجية األاسسية عىل  اخلدمات 
هبا  الصندوق   اليت رشع   الضخمة  اإلصالح  مبادرة  عىل  سلبا  األزمة 

للتخفيف من المخاطر يف إدارة المنح اليت يقدمها.

اختاذ قرارات صعبة يف  النضج:  أن هذا عالمة عىل  البعض  يقول  قد 
مواجهة بيئة مالية سلبية، واالعرتاف أخريا بأن النمو الدائم للصندوق 
بأن  بالقول  القرار  يربر  أن  للمرء  ميكن  مستحيل.   حلم  هو  العالمي 
يتبىن  أو  الفاسد  مزاعم  كاف  بشكل  يعالج  لم  العالمي  الصندوق 
اسرتاتيجيات صارمة  للحد من المخاطر.  وميكن للمرء أن جيادل بأن 
لزيادة  النامية  البلدان  حكومات  عىل  تقع  أن  جيب  المسؤولية  هذه 
استثماراهتا يف جماالت الصحة، وتتوىل مسؤولية التصدي لمرض اإليدز 
وتدير مواردها المتاحة بشكل أفضل.  ويف حني أن كل هذا قد يكون 
اجلهات  جانب  من  المسؤولية  من  تنصال  يزال  ال  هذا  فإن  صحيحا، 

الماحنة.

كرث عرضة  المشرتكة للسل وفريوس نقص المناعة البرشية.  والفئات األ
للتأثر بسبب انقطاع التمويل هي فئات السكان المهمشني من متعاطي 
المخدرات والعاملني يف جتارة اجلنس والسجناء والمجتمع المثيل اجلن، 
وهي الفئات اليت تم جتاهل احتياجاهتا إىل أن مكهنا الصندوق العالمي 

من احلصول عىل العالج.
ال بد من إجياد مصادر متويل أكرث استدامة وميكن التنبؤ هبا للصندوق 
لتمويل  ختصص  المالية  المعامالت  عىل  رضيبة  فرض  إن  العالمي. 
قيد  وهو  جدا،  واعد  مبتكر  متويل  منوذج  يشكل  العالمي  الصندوق 
المناقشة عىل المستوى الدويل.  ويف الوقت نفسه، ينبغي عىل  البلدان 
والرسطان  والسل  المناعة  نقص  بفريوس  المتأثرين  أسوأ  تعد  اليت 
يا تقديم الزتامات دامئة للحد من االعتماد الدائم عىل التمويل  والمالر

اخلارجي.
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ال خيلو العمل من التحديات، وأحد القضايا الرئيسية هو جتريم المتاجرة 
البلدي.   المجلس  وقوانني  كينيا  العقوبات يف  قانون  إطار  باجلنس يف 
يف  للعاملني  السيئة  الرشطة  معاملة  تربر  ثغرات  القوانني  هذه  وتوفر 

جتارة اجلنس حتت ستار تطبيق القانون. 

نقوم  بأن  اجلنس  جتارة  يف  العاملني  من  شىت  زعماء  منا  طلب  «لقد 
مبواجهة األسباب اجلذرية لمشكلهتم مبارشة من خالل الرشوع يف سبل 
ميكن من خاللها تعديل القوانني اليت جترم عملهم»، قال فيلفني أوبيو، 
وهو ضابط  ميدان يف كاش وعامل اسبق يف جتارة اجلنس.  إن عدم 
جتارة  يف  العاملني  عىل  القبض  باإلمكان  يعد  لم  أنه  سيعين  التجريم 
اجلنس بسبب العمل الذي يقومون به )أمر خمتلف عن إضفاء الرشعية 

عىل العمل يف جتارة اجلنس حيث تسمح به الدولة وتنظمه(.  

العمل يف  جتريم  «عدم  إيدونغ حبق  المفتشني  رئيس  ذلك الحظ  مع 
جتارة اجلنس يف الدستور الكيين.  لذلك ال خترج الرشطة عىل أي من 
مع  وثيق  بشكل  العمل  خالل  من  والنظام  للقانون  كحارس  أدوارها 

آخر  هم  كيسومو  مدينة  يف  الرشطة  ضباط  إن 
اإلناسن  حقوق  محاية  ضمان  جلهود  تنضم  فئة 
للعاملني يف جتارة اجلنس.  «حنن برش.  إننا حباجة 
أيضا حلمايتكم متاما كبايق المواطنني اآلخرين يف 
كينيا»، قال أحد العاملني الذكور يف جتارة اجلنس  

لضباط الرشطة خالل ورشة عمل يف كيسومو.

والعاملني  الرشطة  لرجال  جماالت  كاش  توفر 
حول  مبارش  بشكل  للتفاعل  اجلنس  جتارة  يف 
المخاوف المتبادلة وللعمل سوية لتحديد سبل 
أن  بالثناء  اجلدير  ومن  التجاوزات.   من  احلد 
الرشطة يف كينيا اعرتفت بكاش كرشيك رئييس يف 
مجيع براجم التدريب للرشطة يف مدينة كيسومو.  
كداعمني  اجلنس  جتارة  يف  العاملني  كاش  ومتكن 
باالحرتام واحلماية من ضباط الرشطة.   للمطالبة 
التعاون حيث يعمل  وقد أدى هذا إىل حتسني 
ضباط الرشطة مع العاملني يف جتارة اجلنس من 
وقد  الشخصية.   والسالمة  األمن  تعزيز  أجل 
قوية  شبكة  كيسومو  مدينة  يف  الرشطة  أنأشت 

عىل الرغم من بيئة العمل القاسية، جنحت كاش يف إجياد رشاكات لتعزيز 
هذه  اسعدت  اآلن،  فحىت  المهمشني.  السكان  من  الفئة  هذه  حقوق 
اجلمعية ما يزيد عن 5,000 من العاملني يف جتارة اجلنس و 1,800 من 
الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال لتشكيل جمموعات دعم.  ومتكن 
والتميزي من  العنف  يواجهون  التحدث عندما  اجلماعات من  كاش هذه 
والمحكومية  اإلناسن  وحقوق  الدعم  جمال  يف  المهارات  منحهم  خالل 

واإلدارة،.

حوار العاملين
في تجارة الجنس

مع الشرطة

توم أوديامبو
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بجهود بسيطة، لكن فعالة، اكتسبت جمعية إبقاء أمل المجتمعات حيا )KASH( سمعة باعتبارها العبا جديا في 
مجال الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان من خالل برنامج مبتكر للحد من انتهاكات حقوق اإلنسان ضد العاملين 

في تجارة الجنس من الذكور واإلناث في كيسومو وأجزاء أخرى من غرب كينيا.

بناء الجسور
تدعم كاش أيضا حق الرعاية الصحية من خالل التثقيف حول تغيري 
باالتصال  تنتقل  اليت  األمراض  خماطر  تقليل  أو  لتجنب  السلوك 
اجلنيس.  وبفضل كاش، ميكن للعاملني يف جتارة اجلنس اآلن احلصول 
يف  للبقاء  أخرى،  أمور  بني  من  الذكرية،  والواقيات  المزلقات  عىل 
صحة جيدة وللحد من انتاشر فريوس اإليدز أثناء ممارسة عملهم. كما 
توفر احلكومة الكينية التمويل للرعاية الصحية عن طريق برناجم احلرب 

.)TOWA( الاشملة لمكافحة اإليدز

ضباط الشرطة يعملون 
مع العاملني في مجال 

جتارة اجلنس لتعزيز 
األمن الشخصي 

والسالمة الشخصية

خفارة أمن 
تقدمية

النكسات

تستجيب برسعة لنداءات االستغاثة من العاملني 
يف جتارة اجلنس، وتتصدر الرشطة عملية تهسيل 
الوصول الرسيع إىل العدالة، مبا يف ذلك االفراج 

غري المرشوط عن المعتقلني بصورة تعسفية.

ويف المقابل، كثريا ما يزود العاملون يف جتارة اجلنس 
األهمية  بالغة  استخبارية  مبعلومات  الرشطة 
«إن  الشوارع.   من  يتم مجعها  للرشطة  بالنسبة 
العمل بشكل وثيق مع العاملني يف جتارة اجلنس 
وفر للرشطة أنااس مهمني يزودوهنا بالمعلومات 
لقد  جمتمعنا.   يف  معها  والتعامل  اجلرمية  لمنع 
العديد من  المجتمعية  اجتذب مفهوم الرشطة 
يف  والعاملون  المجتمع،  يف  المصلحة  أصحاب 
جتارة اجلنس ليسوا استثناء.  ويف هذا الصدد، 
أعتقد اعتقادا قويا أننا خنفق يف إصابة أهدافنا 
بوضع خماوف العاملني يف جتارة اجلنس يف موضع 
ويلسون  المفتشني  رئيس  يقول  كما  اخلطر»،  
مدينة  يف  الرشطة  تدريب  مركز  رئيس  إيدونغ، 

كيسومو.

توم أوديامبو هو المدير التنفيذي لجمعية إبقاء أمل المجتمعات حيا )كاش)

العاملني يف جتارة اجلنس.  وينبغي توعية الرشطة بشكل صحيح حول 
هذا الهنج خالل تدريبات بناء القدرات، وينبغي وضع تدابري صارمة 

للتخلص من ضباط الرشطة المخطئني».

ومع ذلك، ال ياشركه اجلميع يف وجهة نظره هذه.  وقد تم تسليط 
الضوء بشكل صارخ عىل احلاجة إىل إضفاء الطابع المؤسيس عىل هذا 
الهنج اجلديد يف عام 2011 عندما قرر قائد الرشطة يف المنطقة اطالق 
زيادة  إىل  أدت  «قد  قوله،  اليت، حسب  الدعارة  عىل  للقضاء  محلة 
كبرية يف اجلرمية»، تبعها محلة اعتقاالت تعسفية كاسحة قام هبا جملس 
بالتوسع يف دوراهتا  احلارض  الوقت  تقوم كاش يف  البلدي.   كيسومو 

التدريبية لتشمل اجلهات الفاعلة األخرى يف القطاع األمين.

تتعهد كاش مبواصلة الدعم بالتعاون مع ولصالح هذه المجموعات 
للتأكد من أن حقوقهم ال يتم الدوس علهيا فقط بسبب عملهم، وأهنم 
سوف يظلوا قادرين عىل الوصول إىل اخلدمات الصحية واالجتماعية 

األخرى كجميع أفراد المجتمع اآلخرين.



تضخيم األصوات  2٩تضخيم األصوات  2٨

لم ولن يكن التعقيم القسري
أبدا الحل المناسب لإلصابة بفيروس

نقص المناعة البشرية/ اإليدز
فيث كاسيفا

كارولين أويوغي

يعمل ائتالف من المجموعات النسائية في كينيا على فضح عمليات التعقيم القسري اإلجباري للنساء المصابات 
بفيروس نقص المناعة البشرية ولضمان الحق في حرية اإلنجاب، بما في ذلك الحق في حمل األطفال، بغض 

النظر عن حالة فيروس نقص المناعة البشرية.

مفعمة باإلثارة ألهنا تصبح أما ألول مرة، زارت جني اليت تبلغ اخلامسة 
والعرشين من العمر عيادة ما قبل الوالدة إلجراء اختبار روتيين تضمن 

اختبار فريوس نقص المناعة البرشية.

كانت نتيجة اختبار جني إجيابية.

بأىس.   جني  قالت  يل»،  بالنسبة  العالم  هناية  بداية  ذلك  «كان 
«أخربتين الممرضة أنه ينبغي عيل ربط البوق عند والدة طفيل ألنه إذا 
ع زوج جني للقيام باإلجراء  وضعت طفال آخر فإنين أسموت.»  وقَّ

نيابة عهنا ورغما عن إرادهتا.

غرام  عالقات  عىل  زوجي  كان  عليه.   كانت  كما  احلياة  تعد  «لم 
امرأتني  من  آخرين  لطفلني  أبا  وأصبح  الزواج،  إطار  خارج  متعددة 
خمتلفتني.  ويف كل مرة كنت أواجهه حول ترصفاته كان يقول انه يريد 

المزيد من األطفال ألنين ال أستطيع محل المزيد من األطفال».    

تم تعقيم روث، وهي امرأة أخرى كانت نتيجة اختبارها لفريوس نقص 
البرشية إجيابية، دون علمها.  قالت روث «لم يستشريوين  المناعة 
خبصوص التعقيم بعد أن تعافيت [من جراحة قيرصية].  بدال من 
ليمكن  ورقة  عىل  أصابعها  بصمات  وضع  والديت  من  طلبوا  ذلك، 
تنقذ  بذلك  أهنا  اعتقدت  ألهنا  والدهتا  عملية يل».  وافقت  إجراء 

حياة ابنهتا.

تنحي روث بالالمئة عىل الطبيب.  قالت: «االن ال استطيع الوالدة مرة 
أخرى، رغم أنين أرغب المزيد من األطفال، اهنا صدمة حقا.  ليهتم 

نصحوين قبل أن يفعلوا ذلك».
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FORCED STERILIZATION FORCED STERLIZATION

إن فيث كاسيفا هي المدير التنفيذي للجنس 

)GEM( األفريقي ومبادرة وسائل اإلعالم

كارولين أويوغي صحفية مع المرأة األفريقية 

)AWCS( وخدمة الطفل

هناك تارخي طويل من عمليات تعقيم الناسء يف مجيع أحناء العالم، وال سيما الناسء المعوقات.  
وعىل رأس قامئة اخلطر بالتعقيم اليوم الناسء المصابات بفريوس نقص المناعة البرشية، ودون 
استخدام  عند  أو  غريها،  أو  مالية  حوافز  استخدام  عند  القرسي  التعقيم  حيدث  موافقهتن. 
المعلومات اخلاطئة أو التخويف إلجبار الفرد، وحيدث  التعقيم اإلجباري عندما يتم تعقيم أنىث 

دون علمها أو دون توفر فرصة لتقديم الموافقة.

أمر  اإلجناب  أن  وحيث  وأم.   كزوجة  لدورها  المجتمعات  معظم  يف  مزنلة  بأكرب  المرأة  حتظى 
أاسيس لوضع المرأة يف األرسة والمجتمع، فإن للتعقيم عواقب بعيدة المدى.  قالت جني: 
«أنت تواجهي وصمة العار كامرأة مصابة بفريوس نقص المناعة البرشية /اإليدز، ولكن تواجهي 
وصمة عار مزدوجة إذا كنت امرأة تعيش مصابة بفريوس نقص المناعة البرشية /اإليدز ومعقمة، 

ألنك عندها لم تعودي امرأة».

المعرفة  نقص  من  مستفيدا  كينيا،  يف  كرث شيوعا  األ هو  باإلكراه  أو  القرسي  التعقيم  أضحى 
عىل نطاق واسع والفقر.  فعىل سبيل المثال، تشجع منظمة مقرها الواليات المتحدة تدعى 
بفريوس  المصابات  الناسء   2011 عام  منذ    )Project Prevention ,PP( المنع  مرشوع 
نقص المناعة البرشية يف غرب كينيا عىل اختيار التعقيم ألسباب صحية وعن طريق تقديم حافز 
نقدي قيمته حوايل 40 دوالرا أمريكيا )3200 شلن كيين( الستثمارها يف مرشوع مدر للدخل 

بعد العملية. 
انطالقا من هذه اخللفية قامت أربع جمموعات نسوية هي اجلنس األفريقي والمبادرات اإلعالمية 
(GEM( وناسء يكافحن االيدز يف كينيا )WOFAK( واحتاد اتكئ عيل والتمكني الشعيب بتوثيق 

40 حالة من مثل هذه التجارب.

وجدت الدراسة أن معظم الناسء الكينيات جيربن أو يكرهن عىل التعقيم عند الوالدة بعملية 
إال  تم تعقيمهن ولم يدركن ذلك  أنه  الصحية.  وكان بعضهن جيهل  الرعاية  قيرصية يف مرافق 

عندما حاولن احلمل يف وقت الحق.

أن قواعد أخالقيات ممارسة مهنة الطب واالراشدات  إال  ورغم عدم وجود ترشيعات حمددة، 
التوجهيية الوطنية لتنظيم األرسة الموجهة لمقدمي اخلدمات )2010( تؤكد عىل حد سواء عىل 
أهمية توفري المعلومات الكاملة واحلصول عىل الموافقة الطوعية قبل القيام باإلجراءات الطبية. 

تويص الدراسة بإعادة النظر يف القوانني والسيااست الكينية اليت تؤثر عىل حقوق الصحة اإلجنابية 
للناس المصابني بفريوس نقص المناعة البرشية جلعلها متوامئة مع المعايري الدولية، مبا يف ذلك 
ير أيضا إىل مزيد من  المبادئ التوجهيية لالحتاد الدويل ألمراض الناسء والتوليد.  ويدعو التقر
التوعية بني الناسء المصابات بفريوس نقص المناعة البرشية ومقدمي الرعاية الصحية واألرس 
وواضعي السيااست.  وأخريا، هناك أيضا حاجة لوجود آلية شكاوى للناسء اللوايت تعرضن 

للتميزي يف جمال الرعاية الصحية لتمكيهنن من المطالبة بالماسءلة.

«حىت الناسء المصابات بفريوس نقص المناعة البرشية لهن احلق يف احلصول عىل األطفال إذا 
ير الكيين للخدمات الطبية.  أضاف،  رغنب يف ذلك ومىت رغنب يف ذلك»، هكذا أعلن صائبا الوز
«إن فريوس نقص المناعة البرشية ال يأخذ ذلك احلق، ال عىل االطالق». )بالص نيوز، 2011(.

نرش االحتاد الدويل ألمراض الناسء والتوليد )FIGO(  يف عام 2011 اراشدات توجهيية قوية 
أعمال  القرسي «بعمل من  التعقيم  االحتاد  احلمل.  وصف  لمنع  الناسء كوسيلة  تعقيم  حول 
العنف» واشرتط  موافقة المرأة وحدها عىل تعقيم نفهسا، وأنه ال حيق ألعضاء األرسة، مبن فهيم 
األزواج واآلباء وأولياء األمور واألطباء الممارسني والموظفني العموميني الموافقة عىل تعقيمها 

نيابة عهنا.

وجتدر اإلاشرة إىل أن التعقيم لمنع احلمل يف المستقبل ال مبكن أن يربر أبدا اخلروج عىل مبادئ 
الموافقة احلرة والمستنرية وال جيوز أن يصبح رشطا للحصول عىل الرعاية الطبية أو أي منفعة 
أخرى.  كما أنه ال ميكن أن يطلب عندما تكون المرأة يف وضع ضعيف، مثل عند خروجها من 
المخاض.  وجيب إعالم الناسء بلغة يفهمهنا أن التعقيم إجراء دائم، وينبغي توضيح خيارات 
واسئل منع احلمل األخرى.  وأخريا، فإن اإلراشدات التوجهيية تعرتف بأهمية محاية وصول المرأة 

إىل التعقيم عندما خيرتن طوعا هذا اخليار لمنع اإلجناب.

النساء الكينيات وصمة عار مزدوجة
يرصخن بأصوات عالية

«عمل من اعامل العنف»

التعقيم القسريالتعقيم القسري

حتى النساء املصابات 
بفيروس نقص املناعة 
البشرية لهن حق في 
احلصول على األطفال
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الرعاية المسكنة
الحياة والموت 

بكرامة
ر الحياة على  تتزعم جمعية أفريقيا للرعاية المسكنة (APCA)   نهجا قائما على الحقوق للمرضى الذين يعانون من أمراض تقصِّ

جميع مستويات تقديم الخدمات الصحية.

تتمدد مارغريت، اليت يبلغ عمرها 48 عاما، عىل حصرية خارج 
مزنل والدهتا يف قرية ريفية يف جنوب رشق أوغندا.  أجري 
تشخيص لمارغريت يف سن ال 35 عاما، حيث تبني إصابهتا 
بفريوس نقص المناعة البرشية.  طردها زوجها بعد زواج استمر 

12عاما، ولم تفقد طفلهيا وحسب، ولكن أيضا مزنلها.

يارتنا لمارغريت، كان أوالدها وممتلكاهتا أقل دواعي  لدى ز
خماوفها.  لقد تورمت قدمهيا وظهر علهيا تقرحات مؤلمة 
جدا.  وكان األطباء قد أخربوها للتو أنه نتيجة لمضاعفات 
يعرف  رسطان  لدهيا  ظهر  البرشية،  المناعة  نقص  فريوس 

باسم اسركوما كابوزي.

عانت آالما شديدة.  أسلت لدى حديهثا مع مقدم الرعاية 
الصحية من المجتمع المحيل الذي يعتين هبا: “هل تعين أنه 

ال ميكن فعل يشء لأللم الذي يب”.

للسيطرة  الثمن  ورخيص  فعال  عالج  خيار  المورفني  إن 
عىل األلم الشديد.  ومع ذلك، فإنه أيضا خمدر استخدامه 
للناس، مثل  توفره   الذي حيد من  القانون  مقيد مبوجب 
مارجريت، الذين يعيشون وميوتون مع ألم شديد دون توفر 

عالج له.

عىل  السيطرة  متت  تكية،  برناجم  إىل  مارغريت  حتويل  بعد 
آالمها البدنية.  ويف أيامها األخرية، كانت تستطيع أن جتلس 
الرعاية  عامل  ومع  والدهتا  مع  وتضحك  المزنل،  خارج 
المجتمعي، برصف النظر عن كل الضياع الذي كانت قد 

عايشته.
  

توفيت مارغريت بعد مثانية أهشر.  لم يتم مجع شملها مع 
أوالدها ولم تعرف وضع أرضها.  ومع ذلك، وبفضل الرعاية 
المسكنة، توفيت بكرامة، خالية من األلم اجلسدي المهنك.
مقرصة  أمراضا  يعانون  الذين  األشخاص  معاجلة  تشكل 
للحياة مثل مارجريت حتد عالمي.  وسواء كانوا أغنياء أو 
فقراء، فإن الناس الذين يعانون من أمراض مؤلمة يشرتكون 
يف االحتياجات العالمية المشرتكة كبرش.  إننا مجيعا حباجة 
يتلقون  أحبائنا  بأن  والمعرفة  والمحبة  والكرامة  الراحة  إىل 

العناية الالزمة.

هذا ما تضمنه الرعاية المسكنة.
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إن الرعاية المسكنة حق 
من حقوق اإلنسان

فيث موانغي باول، فاتيا كيانغي، 

كروسبي راشيل وغريس مونيني

تفسح الرعاية 
المسكنة

المجال للناس
للموت 
بكرامة

الموت ليس 
سهال أبدا

إن عبء مرض فريوس نقص المناعة البرشية يف مجيع أحناء جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا 
األمم  لربناجم  وفقا  مليون شخص،   22.9 يبلغ  الذي  العالمي  التقدير  من   %68 ميثل  إذ  كبري 
المتحدة المعين بفريوس نقص المناعة البرشية /اإليدز، )UNAIDS(.  ويف حني برز العالج 
المضاد للفريواست الرجعية )ART(  كحجر الزاوية يف الرعاية الفعالة من فريوس نقص المناعة 
البرشية، فإنه لم يبطل احلاجة اىل الرعاية المسكنة للماليني يف خمتلف أحناء أفريقيا المصابني مبثل 

هذا المرض المقرص للحياة.
 

ال تزال هناك حاجة ماسة  للسيطرة الفعالة عىل األلم واألعراض الرسيرية للماشكل المالزمة 
لمرىض فريوس نقص المناعة البرشية، مبا يف ذلك األعراض المعدية المعوية والغثيان والقيء 

وفقدان الهشية والدنف واالهسال المزمن، فضال عن األعراض النفسية مثل القلق والتوتر.

وعىل الرغم من احلاجة للرعاية، فإن توفري الرعاية المسكنة حاليا يف القارة غري متناسق، وكثريا ما 
تقدمها مراكز متزي معزولة بدال من دجمها يف صلب نظم الصحة العامة.  إن احلصول عىل الرعاية 
المسكنة الاشملة المناسبة من الناحية الثقافية هو يف أحسن األحوال حمدود، ويف أسوأ األحوال 

غري موجود.

الرعاية  للتناقضات يف معايري  بالنظر إلدراكهم 
لألشخاص الذين يعانون حاالت بدنية مقرصة 
للحياة، صاغ مقدمو خدمات الرعاية المسكنة 
بسيطا  اقرتاحا  بوضوح  العالم  أحناء  مجيع  يف 
حق  المسكنة  الرعاية  إن  هو:  متحديا  ولكن 
المادة 12  تلزم  اإلناسن.  أاسيس من حقوق 
من اتفاقية األمم المتحدة للحقوق االجتماعية 
“أعىل  بتوفري  الدول  والثقافية  واالقتصادية 
البدنية  الصحة  من  بلوغه  ميكن  مستوى 
باخلدمات  للجميع  “تتكفل  وأن  والعقلية” 

الطبية والعناية الطبية يف حالة المرض.”
جلنة  اعتمدت  احلكم،  هذا  وتفعيل  ولتوضيح 

االقتصادية  باحلقوق  المعنية  المتحدة  األمم 
امتثال  ترصد  اليت  والثقافية،  واالجتماعية 
الرعاية  يف  احلق  عىل  عاما  تعقيبا  الدول، 
فإن  للجنة،  ووفقا    .2000 عام  يف  الصحية 
توفري األدوية األاسسية، بغض النظر عن مدى 
االلزتامات األاسسية’’  أحد  الموارد، هو  توفر 
أكرب  بشكل  اللجنة  وأوضحت  للحكومات.  
الصحة  يف  احلق  “حترتم  بأن  ملزمة  الدول  أن 
بعدم، ضمن أمور أخرى، منع أو تقييد إتاحة 
فرص متكافئة جلميع األشخاص... للخدمات 
الصحية  واخلدمات  والعالجية  الوقائية 
المسكنة”.  وباإلضافة إىل ذلك، أكدت اللجنة 

لألشخاص  والرعاية  االهتمام  أهمية”  عىل 
بتجنيهبم  وعضال،  مزمنة  بأمراض  المصابني 
الموت  من  ومتكيهنم  جتنهبا  ميكن  اليت  اآلالم 
بكرامة”.  )جلسة جلنة األمم المتحدة المعنية 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم 
 ، 4/2000/12 E/C ،2000 22، أبريل مايو

الفقرات 25، 34 و43(. 

نقاش  فإن  الفقرات،  هذه  من  الرغم  وعىل 
المرىض  أن  فرغم  بالتعقيد.   يتسم  احلقوق 
ومقدمي الرعاية الصحية يف أفريقيا قد يكون 
لهم بعض اإلحاطة بالقوانني والمعايري الدولية، 

فإن معرفهتم بتلك القوانني والمعايري الدولية 
غري كافية بشكل عام، ولدهيم دراية قليلة حول 
كيفية الوصول إىل مثل هذه اخلدمات بصورة 
اآلثار  جتعل  ذلك،  إىل  دقيقة.  وباإلضافة 
القانونية المرتتبة عىل هذه القضايا المسؤولني 
القضائيني جزءا مهما يف معاجلة قضايا حقوق 
ولدى  المسكنة،  الرعاية  لمرىض  اإلناسن 

معظمهم فهم قليل هبذه القضايا.

فإن  ذلك،  ومع  أبدا.  هسال  ليس  الموت 

وختفف  احلياة،  نوعية  تعظم  المسكنة  الرعاية 
من معاناة الناس لتمكيهنم من الموت بكرامة 

وراحة بال، مطمئنني بأن شؤوهنم يف انتظام.
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ضمان خدمات العناية في مجال الرعاية الصحية
زيبوره علي و مونيكا امبارو

تعمل جمعية التكايا والرعاية المسكنة)KEHPCA(  في كينيا مع دور العجزة لتمكين المرضى من معرفة حقوقهم في الرعاية 
المسكنة والمطالبة بها.  تعظم الرعاية المسكنة جودة الحياة وتخفف المعاناة بتوفير الرعاية والدعم للمرضى الذين يعانون من 

أمراض مقصرة للحياة ولمساعدة األسر على مواجهة األلم واألعراض، وكذلك االحتياجات النفسية والروحية.

ال يعط معظم العاملني يف جمال الصحة يف رشق أفريقيا الوقت الكايف 
أن  يفرتضون  إهنم  تواجههم.   اليت  الطبية  احلالة  لمرضاهم  ليرشحوا 
مرضاهم لن يفهموا ما جيري يف أجاسدهم، ويرشعوا يف اختاذ قرارات 
نيابة عن أولئك المرىض.  وحىت يف احلاالت اليت يطلب فهيا المرىض 
ال  الصحية  الرعاية  ومقدمي  األطباء  فإن  المعلومات،  من  المزيد 
يقدمون رشوحات اشملة متكن المرىض أو القامئني برعايهتم عىل اختاذ 

قرارات مستنرية.
مهنا  شفاء  ال  أمراض  من  يعانون  الذين  األشخاص  غالبية  يعامل 
بطريقة غري اناسنية ومهينة يف المرافق الصحية العامة، وخاصة فيما 

يتعلق برسية قيودهم الطبية ورسية المعلومات اخلاصة هبم وحيثيات 
تشخيصهم.  وغالبا ما يتم الكشف عن التفاصيل الشخصية عىل عجل 
مما يؤدى إىل التشخيص اخلاطئ وتقاسم المعلومات بشكل غري الئق يف 
األماكن العامة دون مراعاة حلقوق وكرامة الشخص.  كما ال يتم تقييم 
المرىض بشكل كاف يف البداية، ويف الكثري من احلاالت يتم التشخيص 
السليم بعد فوات األوان.  وحيرم المرىض من المعلومات حول خيارات 
الرعاية المسكنة وإدارة األلم مما يؤدي إىل معاناة ال تطاق وغري رضورية 

وإىل فقدان الكرامة.

حتديات تضخيم األصوات    37 المسكنة  الرعاية  مرىض  يواجه  ما  غالبا 
الختاذ  اآلخرين  تفويض  مثل  معقدة  قانونية 
ومحاية  الوصايا  وكتابة  عهنم  نيابة  الطبية  القرارات 
لألطفال  والتخطيط  فهيا  والترصف  األمالك 
عىل  احلصول  وضمان  المعالني  من  وغريهم 
الفوائد الصحية واالجتماعية.  وقد تواجه الفئات 
نقص  بفريوس  كالمصابني  اجتماعيا،  المهمشة 
عىل  احلصول  يف  التميزي  البرشية/اإليدز،  المناعة 
العار.  وصمة  بسبب  والتعليم  واإلسكان  العمل 
مقرص  مبرض  المصابون  األشخاص  يطلب  وقد 
التجارب  يف  الماشركة  عىل  الموافقة  قبل  للحياة 
المشورة  واللقاحات  العالجية  لألدوية  الرسيرية 
القانونية أو معلومات عن حقوقهم كماشركني يف 

التجارب الرسيرية.

يف رشق أفريقيا، تم تطوير رشاكات مع حمامني يتم 
تدريهبم عىل اجلوانب القانونية من الرعاية المسكنة 
قبل أن يقوموا بتقديم خدمات دون مقابل يف دور 
العجزة.  ومن أجل أن يكونوا مدافعني فعالني عن 
مرضاهم، يتلقى مقدمو الرعاية يف التكايا ومقدمو 
من  جمموعة  حول  التعليم  أيضا  المسكنة  الرعاية 
فعالة  إحالة  شبكة  عن  فضال  القانونية،  القضايا 
بدأ  وقد  القانونيني.   والماسعدين  المحامني  من 
هذا بتغيري الوضع احلايل الذي يقع فيه عبئ الدفاع 
عادة إما عىل عامل اجتماعي واحد لم يتم تدريبه 
القانونية ولم خيول لتقديم المشورة  النواحي  عىل 
القانونية، أو عىل المحامني والماسعدين القانونيني 
القضايا  من  الكاملة  المجموعة  يدركون  ال  الذين 
مقرصة  بأمراض  المصابني  األشخاص  تواجه   اليت 

للحياة، مبا فهيا وصمة العار االجتماعية.

القانونيني  المدافعني  بني  الرشاكات  تكون  وعليه 
الرعاية  ومقدمي  التكايا  يف  الرعاية  ومقدمي 
هاتني  فعالية  لتعزيز  فعالة  وسيلة  المسكنة 
المطاف  هناية  ويف  المهنيني،  من  المجموعتني 
أجل  من  حبقوقهم  المطالبة  من  المرىض  لتمكني 

حتسني نوعية حياهتم.

تتضمن الرعاية المسكنة حقوق اإلناسن المعرتف 
والدولية.  ويشمل  الوطنية  القوانني  هبا فعال يف 
التشخيص  المعلومات حول  توفر  احلق يف  ذلك 
وتوقعات سري المرض وخدمات الرعاية المسكنة 
وعدم مواجهة التميزي يف توفري الرعاية بسبب العمر 
واجلنس والمكانة الوطنية أو وسيلة العدوى. كما 
أن ختفيف األلم واحلصول عىل األدوية األاسسية 
خلدمات الرعاية المسكنة والسيطرة عىل األعراض 
البدنية والنفسية هي أمور حاسمة أيضا.   وحيق 
للمرىض احلصول عىل الرعاية المرتكزة عىل األرسة 
عىل أيدي عاملني مدربني يف جمال الرعاية المسكنة.

للمرىض احلصول عىل  الهناية، حيق  اقرتاب  وعند 
يقرروا  أن  وكذلك  موهتم  أثناء  المزنلية  الرعاية 
المعاجلة.   أو سحب  يريدون حجب  كانوا  إذا  ما 
وأخريا، لهم احلق يف أن ميوتوا يف المزنل اذا اشءوا.  
كما أن الرعاية الروحية والعزاء هي أيضا جزء من 
وكيل  تعيني  يف  احلق  وكذلك  المسكنة،  الرعاية 

رعاية صحية الختاذ القرارات الالزمة.

التكايا  لجمعية  التنفيذي  المدير  هي  علي  زيبورة 
)KEHPCA( والرعاية المسكنة في كينيا

المحكمة  عن  المدافعين  من  هي  امبارو  مونيكا 
العليا في كينيا
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من منظور مثالي
إلى منظور واقعي

تخفيف الضرر لمتعاطي المخدرات

الحصول عىل اإلبر النظيفة

عمرا عمر
يعمل مشروع العمري  ومركز ترست لالتصال الخارجي والمسلمون لحقوق اإلنسان  )MUHURI(مع متعاطي الهيروين والمخدرات 
األخرى للحد من انتقال فيروس نقص المناعة وتأمين الحماية لحقوق متعاطي المخدرات اإلنسانية من خالل الوصول إلى العدالة 

و تقديم خدمات الحد من الضرر في كينيا

كرث من عقد.  تصف اإلدمان  تقطن مونيكا، عمرها 30 عاما، وهي أم  لطفلني، يف ماليندي، كينيا، وهي يف رصاع  مع اإلدمان عىل الهريوين أل
بكلماهتا قائلة، «اإلدمان مثل حماولة إحياء جسد أحد حتبه يف داخلك، شعور باخلاسرة واليأس، وكل  االحتماالت ضد احلياة، لقد كنت ميتة 

كرث من مخس سنوات.  وقد كرست نفهسا لماسعدة اآلخرين يف العثور عىل طريقهم  داخل نفيس».  كانت مونيكا مدمنة هريوين تتعاىف أل
للخروج من المخدرات.

مع  إبرة  لتقاسم  مرة  مونيكا  المخدر»  «لتعاطي  المهتور  اليأس  دفع 
متعاطي هريوين آخرين.  تقول متذكرة: «توقف الصيادلة عن بيع اإلبر 
لنا.  جلأت إىل استخدام إبرة مرة تلو المرة.  حاولت شحذها عدة مرات 
بفركها عىل اسمنت الرصيف عندما أصبحت غري حادة.  لذلك ذهبت 
إىل مزنل صديقيت ألنين كنت أعرف أين ختبأ إبرها.  لم أفكر يف العواقب 

ولهذا استخدمهتا».

كانت صديقة مونيكا اليت اشركهتا يف استخدام إبرهتا مصابة بفريوس 
نقص المناعة البرشية.

هناك أكرث من 49,000 متعاطي للمخدرات باحلقن يف كينيا مع معدل 
أفراد  بني   %40 نسبته  البرشية  المناعة  نقص  لفريوس  مروع  انتاشر 
المخدرات  متعاطي  من   %32 أن  التقارير  وتفيد  المجموعة.   هذه 
يتقاسمون اإلبر.  وقد تلقى أقل من 15% مهنم أي خدمات  باحلقن 
توعية لماسعدهتم )مكتب األمم المتحدة المعين بالمخدرات واجلرمية، 

التقييم الظريف الرسيع النتاشر فريوس اإليدز والسلوكيات اخلطرة ذات 
واسحل  نريويب  حمافظات  يف  باحلقن  المخدرات  متعاطي  بني  الصلة 
كرث تعرضا للخطر، نريويب، الربناجم الوطين  كينيا، تقرير مراقبة السكان األ

لمكافحة اإليدز ومكافحة األمراض المنقولة جنسيا، )2012((.

حىت  البرشية،  المناعة  نقص  فريوس  انتاشر  منع  تدابري  وتتصدر 
بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون أو ال يريدون التوقف عن تعاطي 
الكينية مهنمكة  احلكومة  إن  الرضر.   احلد من  براجم  المخدرات، طليعة 
إعطاء متعاطي  ينطوي عىل  الذي  اإلبر،  تبديل  برناجم  تنفيذ  يف عملية 
المخدرات باحلقن إبرا نظيفة مقابل احلصول عىل إبرهم المستخدمة.  
وقد أظهرت الدرااست أن احلصول عىل اإلبر النظيفة يلعب دورا قويا 

يف احلد من انتقال الفريوس دون زيادة تعاطي المخدرات.  

يغذي  الذي  اإلدمان  وجتريم  اإلبر  تبادل  من  احلد  جدا  المهم  من  إن 
األذى والظلم.

يلعب الوصول إلى اإلبر 
النظيفة دورا قويا في احلد 

من انتقال فيروس نقص 
املناعة البشرية دون 

زيادة في تعاطي اخملدرات
تكلفة وصمة العار والتجريم

الخدمات القانونية 
والحد من الرضر

جيد الكثريون عىل طول المنطقة الاسحلية الكينية أنفهسم وقد أدمنوا 
عىل المخدرات، ولدهيم أمل ضئيل أو معدوم بالشفاء.  وتعترب وصمة 
العار، وفقا لمونيكا أكرب عقبة تواجه مدمين المخدرات يف اختاذ اخلطوات 
الالزمة حلماية صحهتم.  وتسدد رضبة الموت الهنايئ جلهودهم بتجريم 

هذه العادة.

المستشفى،» قالت مونيكا.  «ال  الذهاب إىل  المدمنون من  «خياف 
وقاية ألهنم  دون  اجلنس  الكثري مهنم  ميارس  عادة.   أحد  إلهيم  يستمع 
خيافون أن يشتبه بإصابهتم مبرض اإليدز إذا طلبوا ارتداء الوايق الذكري.  

طول  عىل  اخلاليا  هبم  تكتظ  الذين  السجناء  من   %٧0 من  أكرث  أدين 
اسحل كينيا بهتم تتعلق بالمخدرات، وفقا لمأمور سجن شيمو ال تيوا 
يف مومبااس.  وكان التمثيل القانوين للعديد من هؤالء السجناء ضئيال 

أو معدوما، واهتموا جبرائم صغرية.

يف عام 2011، ألقي القبض عىل حممد الذي يبلغ من العمر 80 عاما 
التحقيق  رهن  التوقيف  بني  جرجرته  وبسبب  الهريوين.  حيازة  بهتمة 
واالعتقال وقاعة المحكمة بينما كان ينتظر ليبدأ عقوبة السجن لمدة 
عرش سنوات، أصابه اليأس.  وقد تغري ذلك عندما التقى ممثيل منظمة 
المرشوع العمري المجتمعي يف هناية عام 2011. ومباسعدهتم تم إطالق 

رساحه حتت المراقبة.

يتناول المرشوع العمري انهتاكات حقوق اإلناسن اليت تواجه متعاطي 

تطرد الاشبات بعنف  للخروج من هذه المنازل وينهتي هبن المطاف يف 
ها ما شئت، ال أحد يريد أن ميت  شوارع هذه البلدة اليت ال ترحم.  سمِّ

بأي صلة مبتعاطي المخدرات، واخليار: الموت الصامت».

يتضح من خالل هذه التجارب أن اجلهود اليت تبذل حلث المدمنني بكل 
التحديات  تعالج  العقاقري فحسب ال  بالتوقف عن استخدام  باسطة 
احلقيقية لإلدمان.  وبالنسبة لغري القادرين عىل التوقف، فإن من األهمية 
مبكان أن يقلل الرضر الذي يتعرضون له بشكل إناسين، خصوصا خطر 

العدوى بفريوس نقص المناعة البرشية.

هذا  خالل  ومن  والمجتمع.   الرشطة  من  كل  جانب  من  المخدرات 
الربناجم يتلقى األشخاص مثل مونيكا وحممد الماسعدة القانونية لضمان 

سيادة العدالة يف مواجهة وصمة العار والهتميش.

والمسلمون  لالتصال  ترست  مركز  اإلضافيني  الرشكاء  قامئة  تتضمن 
حلقوق اإلناسن )MUHURI( ، الذين ينطوي تعاوهنما مع برناجم احلد 
من الرضر عىل  الدعوة لدى الهيئات احلكومية الرئيسية، مبا يف ذلك 
وخدمات  الصحة  ووزارة  المخدرات  تعاطي  لمكافحة  الوطنية  احلملة 

السجون
ال ميكن حل مشكلة تعاطي المخدرات واإلدمان علهيا بالتجريم ووصمة 
العار، فاألهم من ذلك هو هنج ذو شقني خاص بالسياسة والمجتمع 
يقلل من إحلاق المزيد من الرضر لمتعاطي المخدرات وحيسن فرص 

الوصول إىل العدالة.
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AMPLIFYINGVOICES  040 

تعزيز 
الصحة العامة 

من خالل 
آن غاثومبيالمقاضاة

إن أحد التحديات التي تواجه الصحة العامة في عصر فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز هو تجريم بعض الفئات، أي العاملون 
في تجارة الجنس واألشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن والمثليات 

.)LGBTI( والمثليون ومغايرو الهوية الجنسية وثنائيو الجنس والمخنثين

ولتخفيف حدة هذا التمييز، تستخدم منظمات حقوق الرعاية الصحية في شرق أفريقيا المقاضاة االستراتيجية لتعزيز حقوق 
وحماية صحة السكان األكثر تهميشا.

ميكن أن تكون المقاضاة االسرتاتيجية أداة قوية إلحداث التغيري لصالح 
السكان المهمشني.  ففي رشق أفريقيا، أصبحت قاعة المحكمة مكانا 
كراهية  ولمواجهة  البرشية  المناعة  نقص  نقل فريوس  لمعارضة جتريم 

عام  البرشية يف  المناعة  نقص  فريوس  ترشيعات  كينيا سنت  أن  رغم 
رفع  أن  بعد  عام 2009  إال يف  التنفيذ  تدخل حزي  لم  أهنا  إال   ،2006
مرشوع قانون اإليدز)ALP(  دعوى قضائية إلجبار احلكومة عىل جعل 
القانون قابال للتنفيذ.   وقد جنحت الدعوى، ولكن المحكمة رفضت 
لسوء احلظ تعليق األحكام المسيئة اليت جترم نقل فريوس نقص المناعة 

البرشية يف انتظار إجراء جلسة استماع كاملة للقضية. 

رجلني  بإطالق رساح  الكينية  العليا  المحكمة  أمرت   ،2010 أكتوبر  يف 
الموصوف لهما.  تقدمت  السل  تناولهما دواء  كانا قد سجنا لعدم 
جمموعات الرعاية الصحية التالية باستئناف ضد حكم اإلدانة: مرشوع 
والقانونية  األخالقية  للماسئل  كينيا  وشبكة   )ALP( اإليدز  قانون 
(KELIN( وشبكة األشخاص المصابني بفريوس نقص المناعة البرشية.  

الغري قانوين  المثلية اجلنسية ضد األقليات اجلنسية وللطعن يف احلجز 
لمرىض السل وللمطالبة بضمانات دستورية لألشخاص مغايري الهوية 

يز الوصول لألدوية األاسسية. اجلنسية والمخنثني وتعز

إن جتريم نقل فريوس نقص المناعة البرشية يردع الناس من إجراء اختبار 
لمعرفة وضعهم ويعاقب الناسء النتقال الفريوس مهنن إىل أطفالهن.  
اجلهود  من  كجزء  القانون  عىل  تعديل  إجراء  اقرتاح  تم  احلظ،  وحلسن 

اجلارية إلصالح القوانني منذ صدور دستور عام 2010.

وقد أاشرت المحكمة العليا يف أمر اإلفراج عهنما أنه ميكن احلصول عىل 
االمتثال عن طريق اختاذ تدابري أقل قرسا.  كان سجهنما مبثابة ارتداد إىل 
النموذج القرسي تارخييا يف مكافحة السل الذي ينهتك احلقوق ويعزز 
وصمة العار بدال من اتباع هنج الرعاية المجتمعية الذي ميكن المرىض 

والمجتمعات المحلية بالتثقيف الصحي والتوعية.

معارضة تجريم نقل فريوس
نقص املناعة البرشية

يف قضية أخرى رائدة، منحت المحكمة العليا 
الكينية تعويضات لكاليب مواسيا، وهو سجني 
خمنث تعرض لالعتداء اجلنيس عندما وضع يف 
األقىص  للحد  خيضع  سجن  يف  الرجال  قسم 
ذلك،  ومع  نريويب.   األمنية يف  اإلجراءات  من 
قانونيا  االعرتاف  المحكمة  حكم  يتناول  لم 
باألشخاص المخنثني  كجنس ثالث.  وكغريهم 
يعاين  أفريقيا،  اجلنسية يف رشق  األقليات  من 
األشخاص المخنثون عددا كبريا من انهتاكات 
احلقوق جتذرت يف كثري من األحيان يف القوانني 

ويف التصورات العامة السلبية أيضا.

يف أوغندا، استمعت المحكمة الدستورية إىل 
تشكيل  تم  الفرص.   تكافؤ  جلنة  لقانون  حتد 
صالحيهتا  وكانت   ،200٧ عام  يف  اللجنة 
القضاء عىل التميزي عىل أاسس اجلنس والعمر 
والعرق، أو اللون أو األصل العريق أو القبيل، 
احلالة  أو  الدين،  أو  العقيدة  أو  المولد،  أو 

الصحية والمكانة االجتماعية أو االقتصادية، أو 
من  الرغم  وعىل  اإلعاقة.   أو  السيايس  الرأي 
ذلك، منعت اللجنة من إصالح التميزي «الذي 
وضار  أخاليق  غري  يعترب  سلوك  عىل  ينطوي 
لألغلبية».   بالنسبة  مقبول  غري  أو  اجتماعيا 
 Parliamentary( الربلمان  مضبطة  وتظهر 
عام  ديسمرب   21 يف  المؤرخة   )Hansard
«المثليني  بسبب  احلكم  إدراج  تم  أنه   2006
هبذا  الطعن  تم  وقد  اشهبهم».   وما  جنسيا 
احلكم لكونه غري دستوري وميزي ضد األقليات.  
رضورية  القوانني  هذه  أن  العام  النائب  قال 
ومربرة وفقا للدستور.  واعتبارا من أوائل عام 
2012، ما زال المستأنف ينتظر صدور احلكم. 

حامية األقليات 
الجنسية

ن التقاضي   مكَّ
الفئات املهمشة

إنهاء الحبس 
غري املرشوع
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التعويض عن 
وفيات األمهات

المقاضاة االستراتيجية للالرتقاء بحقوق الصحة
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)OSIEA( آن غاثومبي هي مديرة برنامج الرعاية الصحية والحقوق في مبادرة المجتمع المفتوح لشرق أفريقيا

بسبب  سنويا  الناسء  من  اآلالف  ميوت 
رشق  ويف  باحلمل.   صلة  ذات  مضاعفات 
العاملني  عدد  يف  كبري  نقص  هناك  أفريقيا، 
اإلرشاف  عىل  المدربني  الصحية  الرعاية  يف 
التوليد  رعاية  خدمات  وإدارة  الوالدة  عىل 
الطارئة.   وللتصدي لهذه الوفيات اليت ميكن 
جتنهبا، تم رفع قضية يف المحكمة الدستورية يف 
أوغندا من قبل مركز الرعاية الصحية وحقوق 
اإلناسن والتنمية)CEHURD(  بتحالف مع 
احلكومة  المركز  فهيا  اهتم  أخرى،  جمموعة   30
اخلاصة  األاسسية  اخلدمات  توفري  يف  بالفشل 
جترب  أن  المحكمة  من  وطلب  باألمهات، 
احلكومة عىل دفع تعويضات لعائالت األمهات 
اللوايت لقني حتفهن يف الوالدة بسبب االهمال 
وعدم توفري الرعاية الصحية لألمهات.  زعمت 
وينبغي  له  أاسس  ال  االلتماس  أن  احلكومة 
ما   ،2012 عام  أوائل  من  واعتبارا  رفضه.  

زالت جلاست القضية مستمرة.

االسرتاتيجية  المقاضاة  أن  احلاالت  هذه  تبني 
ميكن أن جتلب التغيري، حىت  احلاالت اليت لم 
جتر تسويهتا أو اليت لم توفر فهيا أحكام المحاكم 
مكنت  لقد  كامل.   بشكل  اشفية  حلوال 
المقاضاة الفئات المهمشة عن طريق االعتماد 
عىل قوهتم اجلماعية، وسلطت األضواء العامة 
أو  الدستورية  احلماية  ودعمت  الظلم،  عىل 

محاية حقوق اإلناسن.
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احلرة  التجارة  اتفاقيات  عىل  التفاوض  يتم 
(FTAs( بني االحتاد األورويب من جهة، والهند 
ودول أفريقيا والبحر الكارييب والمحيط الهادي 
من جهة أخرى. و هذه االتفاقات الثنائية تبطل 
مكاسب احلقوق الصحية اليت تم احلصول علهيا 
يف إعالن الدوحة الذي خفف جوانب اتفاقية 
بالنسبة  بالتجارة  المتعلقة  الفكرية  الملكية 

ألزمات الصحة العامة.

وتتطلب مسودة اتفاق جيري التفاوض بأشنه 
التخيل  الهند  من  والهند  األورويب  االحتاد  بني 
اجلنيسة.  غري  األدوية  عن قدرهتا عىل تصنيع 
أن الهند هي صيدلية اجلنوب اليت تنقذ ماليني 
األرخص  اجلنيسة  األدوية  طريق  عن  األرواح 
الصحية  الرعاية  نظم  جوهر  تشكل  واليت 
األولية يف مجيع أحناء أفريقيا.  وتوفر الهند حنو 
80% من أدوية فريوس نقص المناعة البرشية 
المستخدمة لعالج أكرث من 6 ماليني شخص، 
كثري مهنم يف أفريقيا، وفقا للمنظمة اإلناسنية 

.)MSF( أطباء بال حدود

اتفاقية  يف  للجدل  المثرية  النصوص  وتسمح 
احلكومة  جبر  األجنبية  للرشكات  احلرة  التجارة 
الهندية إىل المحكمة بسبب السيااست الصحية 
األدوية.   عىل  األسعار  ختفيض  مثل  المحلية، 
وسيتم متكني موظفي اجلمارك  لالستيالء عىل 
مينعها  مما  بالرتانزيت  العابرة  اجلنيسة  األدوية 
تتضمن  كما  المقصد.   اىل جهة  الوصول  من 
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فيكتور اندوهيو
شنت جماعات المجتمع المدني في كينيا محاولة حماسية لمنع االتحاد األوروبي 

من تقديم اتفاق شراكة اقتصادية من شأنها عرقلة الحصول على األدوية الجنيسة 
المنقذة للحياة.  وهذا يعني حكما باإلعدام لآلالف من الفقراء الذين يواجهون 

أوضاعا مهددة للحياة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز والسل والمالريا.

 (EPAs) اتفاقات الشراكة االقتصادية
والحصول على األدوية األساسية

املتاجرة
باألرواح

اتفاقيات 
التجارة الحرة 
تعيق األدوية

أقرت  منذ  الزمان  من  عقد  مىض  لقد 
التجارة  منظمة  يف  األعضاء  الدول 
العالمية )WTO(  إعالن الدوحة.  لقد 
الفقراء  السكان  التارخيي  اإلعالن  مكن 
األدوية  إىل  الوصول  عىل  والمهمشني 
قيود  رفع  خالل  من  للحياة  المنقذة 
السماح  عىل  المفروضة  االخرتاع  براءات 
بإنتاج األدوية اجلنيسة األرخص لمواجهة 
فريوس  مثل  العامة  الصحة  هتديدات 
نقص المناعة البرشية والسل والمالريا.

األوروبية  األدوية  رشكات  سعت  وقد 
دحر  أجل  من  هوادة  دون  وحكوماهتا 
هذا احلكم عن طريق الدعوة إىل التجارة 
االقتصادية  الرشاكة  واتفاقات  احلرة 
الذي  الوقت  ويف  النامية.   البلدان  مع 
الملكية  حلماية  القيم  بالدور  فيه  يعرتف 
الفكرية لتطوير أدوية جديدة، فإن إعالن 
الدوحة يضع بشكل جدير بالثناء الناس 
محاية  إىل  باحلاجة  باعرتافه  األرباح،  قبل 
لتعزيز  األاسسية  األدوية  إىل  الوصول 

الصحة العامة.

يجب على دول 
شرق أفريقيا 

عدم املتاجرة 
بصحة مواطنيها

شركة  في  المدافعين  مع  داعية  اندوهيو  فيكتور  إن 
نجوغونا كيماني اندوهيو، وفريق في القضية الدستورية 

التي تم رفعها.

أوامر  احلرة  التجارة  منظمة  اتفاقية  نصوص 
رشكات األدوية  الزجرية اليت تشكل خطرا ألهنا 
سوف تقوض استقالل القضاء الهندي حلماية 
أرباح رشكات  ضد  المرىض  صحة  رعاية  حق 
إنفاذ  تدابري فرض  وتعرض  األوروبية.   األدوية 
الملكية الفكرية األخرى، مثل مصادرة األدوية، 
مقدمي العالج من الطرف الثالث خلطر أعمال 
المحاكم.   عىل  المعروضة  والقضايا  الرشطة 
وستؤخر األحكام المتعلقة حبق حرص البيانات 
اجلنيسة  االدوية  تسجيل  المنشئة  بالرشكات 
من  األسعار  معقولة  بالتحويالت  تسمح  ولن 
«خارج  األدوية  وجمموعات  لألطفال  اجلرعات 

براءات االخرتاع» يف السوق. 

والبند اآلخر المثري للجدل هو متديد مدة الرباءة 
مبا  االخرتاع  براءة  إطالة عمر  إىل  يسعى  الذي 
يتجاوز العرشين سنة اليت يتم توفريها مبوجب 
بالتجارة   المتعلقة  الفكرية  الملكية  اتفاقية 
جانب  من  الدعوات  إن   الدوحة.   وإعالن 
لزيادة  األورويب  واالحتاد  المتحدة  الواليات 
سعر  حتديد  يف  االخرتاع  براءات  حقوق  إنفاذ 
وخيمة  عواقب  له  سيكون  األاسسية  األدوية 
عىل العالج من فريوس نقص المناعة البرشية 
واألمراض  القلب  وأمراض  والسل  والرسطان 

العقلية وأمراض أخرى كثرية.

اتفاقات الشراكة االقتصادية (EPAs) والحصول على األدوية األساسية
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لتمكني  تأسيهسا  تم  قد  المجتمعية  الهياكل  أن  من  الرغم  عىل 
المجتمعات المحلية من الماشركة يف ختطيط وتنفيذ الرعاية الصحية 
نظرا  البرشية  الموارد  يف   زيادة  جمرد  الواقع  يف  فإهنا  لهم،  تقدم  اليت 
لعدم وجود العاملني المناسبني يف جمال الرعاية الصحية عىل األرض.  
فعىل سبيل المثال، تستخدم فرق القرية الصحية)VHTs(  أاساس 
أولية  يف أوغندا، حيث توفر معلومات صحية بدائية  كمراكز صحية 
المضادة  أقراص األدوية  أكرث وتقوم برصف األدوية األاسسية مثل  ال 
للمالريا، وإحالة المرىض إىل المرافق الصحية ومجع البيانات الصحية 

المجتمعية.

أوغري عاملة.   إما غري موجودة  األماكن  الكثري من  الهياكل يف  إن هذه 
فعىل سبيل المثال، أدرجت فرق القرية الصحية يف خطة قطاع الصحة 
االسرتاتيجي يف أوغندا منذ عام 2001، ولكن حىت الوقت احلارض ذكر 

55 يف المئة فقط من المناطق وجود مثل تلك الفرق لدهيا.
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المجتمعات تطالب 
برعاية صحية

كريستين مندورو وفيناي فيسواناثاأفضل

يتتبع القرويون األوغنديون الرعاية الصحية التي يتلقونها وبدأوا يطالبون بالحصول على المزيد بمساعدة من منظمة مستهلكي 
الرعاية الصحية الوطنية في أوغندا )UNHCO(  ومجموعة العمل من أجل الصحة وحقوق اإلنسان وفيروس نقص المناعة 

)AGHA( البشرية/ اإليدز

وغالبا ما ينظر إىل المجتمعات عىل أهنا جمرد مسهتلك سليب للخدمات 
احلكومية وليس ماشركني ملزتمني.  ونادرا ما يكون للجمهور رأي فيما 

يتعلق بنوع وجودة خدمات الرعاية الصحية اليت تقدمها احلكومة.  
المجتمعيني يف  العاملني  مثل  المجتمع  تواجدت هياكل  أوغندا،  ويف 
جمال الرعاية الصحية )CHWs( وفرق القرية الصحية)VHTs(  وجلان 

إدارة وحدة الصحة )HUMCs( منذ وقت طويل.  وميكن للمرء أن 
جيادل أنه يتوفر للمجتمع المحيل من خالل هذه الهياكل المحلية جمال 
رسمي للماشركة  يف قرارات الرعاية الصحية. ومع ذلك، فإن الواقع 

هو أبعد من ذلك.

فشل هياكل الرعاية 
الصحية املحلية

وهناك مصدر قلق آخر هو أن معظمها تعاين من نقص التدريب وسوء 
الدعم الضعيفة، وخصوصا يف  اإلرشاف وعدم وجود احلافز وهياكل 

جمال توفري تعويض األدوية اليت يتعني توزيعها. 

احلقوق.   عىل  قامئة  ليست  اخلدمات  هذه  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة 
فالتعليم  والوعي حبقوق المجتمعات حول نوعية الرعاية الصحية اليت 

حيق لهم احلصول علهيا معدوم متاما.

ونتيجة لذلك، فإن المجتمعات المحلية غري قادرة ال عىل الماشركة 
ماسءلة  عىل  وال  هبم  اخلاصة  الصحية  اخلدمات  ختطيط  يف  الفعالة 
القامئني بواجب الرعاية الصحية عندما يقرصون يف أداء وظيفهتم. وعىل 
الرغم من الترصحيات احلكومية الرنانة اليت تبارك اخنراط المجتمع، فإن 
هذه المجتمعات غالبا ما تفتقر للمهارات والثقة إلدراج أصواهتم يف 

ختطيط وتقديم الرعاية الصحية لهم.
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أربعة  يف   2011 عام  منذ  حماولة  جتري 
المجتمعات  لتعليم  أوغندا  يف  مناطق 
وحتسني  رصد  يف  بناشط  الماشركة  كيفية 

اخلدمات الصحة.

أجل  من  العمل  جمموعة  تقوم  أوغندا،  يف 
نقص  وفريوس  اإلناسن  وحقوق  الصحة 
  )AGHA( اإليدز  البرشية/  المناعة 
ومنظمة مسهتلكي الرعاية الصحية الوطنية 
مرشوع  بتنفيذ    )UNHCO( أوغندا  يف 
للرصد والماسءلة يف جمال الرعاية الصحية 
باستخدام بطاقة أداء جمتمعي لتقييم جودة 
حمددة.  مبعايري  مقارنة  الصحية  اخلدمات 

متكني املجتمعات
تضخيم األصوات    4٨

تفتقر اجملتمعات في 
كثير من األحيان 

للمهارات والثقة 
لتضمني أصواتهم 

في تخطيط وتقدمي 
الرعاية الصحية لهم.

إن كريستين مندورو ضابط في الرعاية الصحية وبرنامج 
أفريقيا  لشرق  المفتوح  المجتمع  مبادرة  في  الحقوق 

)OSIEA)
والرصد  المساءلة  مع  برنامج  فيسواناثا ضابط  وفيناي 
الصحية  الرعاية  برنامج  في  الصحية  الرعاية  مبادرة  في 

العامة في المجتمع المفتوح

جلان  من  المجتمعيني  المراقبني  اختيار  ويتم 
والعاملني    )HUMCs( الصحة وحدة  إدارة 
(CHWs( المجتمعيني يف جمال الرعاية الصحية
ويتلقى   ،)VHTs( الصحية  القرية  وفرق 
الصحية  احلقوق  حول  التدريب  المراقبون 
اليت  والمسؤوليات  واألدوار  واالستحقاقات 
سيتولوهنا ونوعية اخلدمات الصحية المتوقعة.  
العاملني  تثقيف  يتم  نفسه،  الوقت  ويف 
مستوى  عىل  المحلية  والسلطات  الصحيني 

المقاطعات لفهم وقبول العملية.

المجتمع  من  المعلومات  المراقبون  وجيمع 
ويدرجوها يف بطاقة األداء.  ثم يقوموا بتهسيل 
احلوار بني المجتمع المحيل والسلطات المحلية 
ومقدمي اخلدمات الصحية ويضعوا أهدافا حلل 
الماشكل اليت تم حتديدها.  وبعد فرتة حمددة، 

حتقيق  مدى  المحيل  المجتمع  مراقبو  يقيم 
بعملية  القيام  الموضوعة.   ويتم  األهداف 
دوري  ويشكل  دورية  بصورة  واحلوار  الرصد 
عادي.  كما تستخدم النتاجئ يف جمال الدفاع عىل 

الصعيد الوطين لمعاجلة القضايا المهنجية.

ويف مقاطعيت أويام ومااسكا، تم حتديد نقص 
كتحد  الصحية  الرعاية  جمال  العاملني يف  عدد 
رئييس.  ومنذ ذلك احلني، يتم تعيني العاملني 
الرعاية  مرفقي  يف  الصحية  الرعاية  جمال  يف 
الصحية المذكورين.   كما اكتشف المراقبون 
جزئيا،  مشيد  للموظفني،  سكنيا  جممعا  أيضا 
وقد  مكتمل.   أنه  عىل  المصادقة  متت  ولكن 
إىل  االحتيال  هذا  عىل  الضوء  تسليط  أدى 
امرأة  علقت  وقد  ومتابعة.   حتذير  راسئل 
من  خناف  نعد  «لم  قائلة  بالزيا  مقاطعة  يف 

حبرية  ونتحدث  الصحي،  المجال  يف  العاملني 
صحي  عامل  واعرتف  معهم».  ماشكلنا  عن 
وبني  بيننا  «االتصاالت  بأن  أويام  مقاطعة  يف 
بنا  يثقون  إهنم  كثريا.   حتسنت  قد  المجتمع 
اآلن، وقد قاموا مباسعدتنا عىل حتسني القضايا 

اليت فشلنا هبا».

وياشرك رؤاسء المقاطعات أيضا.  «وتلعب 
جلان إدارة وحدة الرعاية الصحية دورا هاما يف 
تفتقر  الصحية، ولكهنا  مراقبة جودة اخلدمات 
إىل التمكني والتدريب. وقد ذكر ضابط الرعاية 
الصحية يف مقاطعة أويام أن المرشوع سيسد 
اقرتح  به».  كما  للغاية  وإننا سعداء  الفجوة، 
مقاطعة  يف  المقيم  الصحية  الرعاية  ضابط 
األداء يف  بطاقة  نتاجئ  علنا  تناقش  أن  مااسكا 

اجتماعات القرية العادية.

إن متكني المجتمع المحيل طريق طويل متعرج 
حيتاج إىل الدعم وااللزتام المستمرين، وال ميكن 
فقط.   ومع  واحد  عام  يف  النتاجئ  تتحقق  أن 
المجتمعات  من  الدعم  تدفق  فإن  ذلك، 
يف  والعاملني  السيااست،  وواضعي  المحلية 
المجال الصحي يدل بالفعل عىل حتقيق نتاجئ 

إجيابية حمتملة.
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تعزيز
مبادرة المجتمع المفتوح

الديمقراطيات لشرق أفريقيا
الحيوية 

المتسامحة
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 OSIEA تدعم مبادرة

األفراد والجماعات 

للمشاركة في المسائل 

التي تؤثر عليهم وللمطالبة 

بالمعاملة العادلة، وتقديم 

الخدمات والمساءلة من 

قادتهم ومؤسساتهم 

وحكوماتهم


