المشاركة الهادفة لممجموعات المعنية بالسل في الخطة الوطنية
تأثر في
تم تحضير ىذه المذكرة التوجييية حول المشاركة اليادفة لممجموعات المعنية بالسل والفئات السكانية األكثر ًا
ّ
موحد ليذا األمر في موضوع السل ،ومن أجل مضاعفة مساىمة المجتمعات
الخطة الوطنية من أجل تمكين فيم ّ
فعالة لمسل .وىذه المذكرة ليست مجموعة
ومنظمات المجتمع المدني والفئات السكانية األكثر تأث اًر في استجابة ّ
لحث التفكير الناقد حول الدور اليام الذي تمعبو المجتمعات وكيف يمكن إشراكيا ودعميا
إرشادات بل ىي
مصممة ّ
ّ

لضمان أن تحظى االستجابة الوطنية لمسل في بمد ما بأكبر أثر ممكن.

تقدير الحاجة إلى العمل بشكل مختمف مع المجتمعات
تكون المجتمعات بطبيعتيا أساسية ومتنوعة وتنشأ مجموعة متنوعة كبيرة من المجموعات والمنظمات  -جيات
فاعمة في المجتمع  -استجابةً الحتياجات المجتمع المفترضة .وببساطة ،يجوز أن تفتقر لمييكميات الرسمية أو
القدرة إلدارة األنظمة اإلدارية أو إدارة األموال أو التواصل بفعالية مع المسؤولين والمنظمات األخرى .ويجوز أن
تتمتع منظمات المجتمع األكبر بيذه الميارات والقدرات لكن يجوز أن تعمل بشكل منفصل عن بعضيا بعض

وعن األنظمة الحكومية السائدة.
الميمشين
في بعض السياقات ،تعمل الجيات الفاعمة في المجتمع خارج األنظمة السائدة من أجل بموغ األشخاص
ّ

المجرمين أو الذين ال يثقون باألنظمة الرسمية  -عمى سبيل المثال ،المياجرين غير الموثقين أو العاممين
أو
ّ
حيانا الجيات الفاعمة في المجتمع معزولة بنفسيا
بالجنس أو األقميات الجنسية أو مستخدمي المخدرات .وتكون أ ً
عن الوضع السائد بسبب الحواجز في البمد أو بسبب عمميات الواىبين التي تمنعيم من العمل كشركاء متساوين

في التخطيط لمبرامج وتنفيذىا واإلشراف عمييا وتقييميا.

غالبا من أجل تضمين وتقدير المساىمة التي
ارتكزت االستجابة لمسل تاريخيًّا عمى النموذج الطبي الذي عانى ً
الفعالة والشاممة لمسل تحتاج إلى مضاعفة ميارات جميع األطراف
ّ
تقدميا ُ
النيج األقل رسمية .غير ّ
أن االستجابة ّ
الفاعمة ،الرسمية وغير الرسمية ،ومعرفتيا .وليحصل ىذا ،يجب إشراك المجتمعات في جميع مراحل الخطة الوطنية
ويجب شمل ُنيج أكثر مرونة لضمان فعالية التزاماتيا.

من هي المجتمعات المحمية/المجموعات؟
احدا أو ثابتًا .وبشكل شامل ،تتش ّكل
المجتمع المحمي أو المجموعة مصطمح مستخدم بشكل واسع وال يحمل تعريفًا و ً
المجتمعات من أشخاص مرتبطين بعضيم ببعض بطرق مختمفة ومتنوعة .فالمجتمعات متعددة وديناميكية .ويجوز
لمشخص الواحد أن يكون جزًءا من أكثر من مجتمع .ويجوز أن يكون أفراد المجتمع مترابطين وفق العيش في نفس
المنطقة أو وفق الخبرات المشاركة أو الصحة والتحديات األخرى أو األوضاع المعيشية أو الثقافة أو الدين أو اليوية
أو القيم.

كل التي تعمل عمى مستوى المجتمع لتقديم خدمات وأنشطة
المنظمات والجيات الفاعمة في المجتمع المحمي ىي ّ
المحسنة والسياسات .ويشمل ىذا العديد من منظمات المجتمعات المدني
مجتمعية المنحى ولتعزيز الممارسة
ّ
سيما المنظمات المجتمعية المنحى والمنظمات غير
والمجموعات واألفراد الذين يعممون مع مجتمعات ،ال ّ
الحكومية والمنظمات الدينية وشبكات أو جمعيات األشخاص المتأثرين بتحديات معينة مثل السل .كما تشمل
المنظمات والجيات الفاعمة في المجتمع الجيات الفاعمة العامة أو الخاصة التي تعمل بالشراكة مع المجتمع
المدني لدعم تقديم الخدمة المجتمعية المنحى ،عمى سبيل المثال السمطات الحكومية المحمية وأصحاب العمل في

المجتمع والتعاونيات.

ماذا تفعل المجتمعات المحمية/المجموعات؟
وتصادمية
سمبية
 تمعب المجتمعات ًا
دور ًّ
غالبا بشكل خاطئ ّ
ّ
وكأنيا ّ
ميما في مناصرة السل ،وىي وظيفة تُفيم ً
أن المناصرة تتمتع بدور إيجابي في اإلضاءة عمى السل وابقائو
من قبل الحكومات ومتخذي الق اررات .غير ّ
ِ
المنافسة ،كما ّأنيا ميمة لتشجيع اإلصالح التشريعي من أجل إزالة الحواجز
ظاىر بين العديد من األولويات
ًا
تأثر من الوصول المريح واآلمن إلى خدمات السل ،األساسية في
التي تعيق بعض الفئات السكانية األكثر ًا
السياق األشمل لمصحة العامة.

يخص جودة خدمات السل،
سيما في ما
غالبا ،ال ّ
 تُعتبر وظيفة "الحراسة" ،التي تعتمدىا المجتمعات المحمية ً
ّ
وقي ًما
والتموين وحاالت انقطاع المخزون السمعي (ألدوية السل) ،وتخفيف آثار الوصمة والتمييز ،سبيالً ًّ
ميما ّ

ضخ المعمومات في خطة السل الوطنية لتحسين الخدمة.
لدليل واقعي يمكنو ّ
وفيما لما سينجح وما لن
 إضافةً إلى المعرفة التقنية ،تجمب المجتمعات المحمية "تجربة السل الواقعية"
ً
ينجح .وتكون المجتمعات تمك التي تفيم "كيفية" تقديم خدمات السل بفعالية وبموغ المجموعات السكانية
الميمشة والمستترة .عمى سبيل المثال ،في بعض المناطق حيث تعاني النساء من تبعات السل بشكل غير
ّ
غالبا األخيرة التي تتمقى الرعاية
متناسب عمى الرغم من ّ
أن السل يصيب النساء والرجال بشكل متساو،وتكون ً

سمبا عمى وصول النساء إلى خدمات السل في ىذه الظروف.
الطبية ويوجد حواجز ثقافية واجتماعية تؤثر ً
وتُعتبر مجموعات المجتمعات التي تعمل عن كثب مع النساء أو التي تديرىا نساء أساسية لتطوير التدخالت

التي تشمل معالجة احتياجات السل المحددة لدى النساء.

تقدم المجتمعات المحمية برامج كشف السل  ،بما في ذلك دعم الجيود لمكشف المتكامل عمى صحة األطفال؛

ّ
التقيد بالعالج.
وىي تدعم برامج الحجز أثناء العالج ،بما في ذلك دعم ّ
غالبا المحفّزات لمتغيير في المواقف
 تقود ىذه المجتمعات المحمية جيود تخفيف آثار الوصمة وتكون ً
والممارسات؛ وىي تربط األشخاص بالخدمات؛ وتكون مرنة ومتجاوبة مع االحتياجات وتش ّكل عوامل مهمة
في ما يحصل خارج أسوار العيادة.

 تدعم المجتمعات استمرار الرعاية – من التشخيص إلى العالج والرعاية المستمرة فالدعم .واألىمّ ،أنيا تنشر
الحد من المخاطر بمغة بسيطة وسيمة الفيم و تم ّكن األشخاص من أن
معمومات عن الوقاية من السل و ّ
تأثرا.
يكونوا عمى اطالع أكبر بالسل ،ال ّ
سيما بين الفئات السكانية األكثر ً

ال يوجد في البيرو وبمدان
 يوجد أنظمة مجتمعية المنحى تعمل باتجاه جعل خدمات السل ذات مسؤولية فمث ً

المجتمعية التي
أخرى مجموعات مجتمعية تمتقي وتغذي خدمات السل بالمعمومات مثل المجالس االستشارية
ّ
تنشط في مجال أدوية السل الجديدة وتقييم الخطط لمتجارب السريرية واإلشراف عمى البحوث ومناصرة
تخفيض األسعار .وعمى المستوى شبو اإلقميمي ،يجوز وجود لجان صحية مجتمعية ترّكز بشكل رئيسي عمى

تقدم نوادي الناجين من السل ومجموعات
الوصول إلى عالج السل .ففي جميورية كونغو الديمقراطيةّ ،
نفسي
الوصول خدمات دعم أساسية بشأن السل ومحاربة الوصمة ومتابعة المرضى الضائعين أو تقديم دعم
ّ

مباشر لمرضى السل المقاوم لألدوية المتعددة ،كما ويوجد نماذج شبيية في العديد من البمدان األخرى مثل

تانزانيا وجنوب إفريقيا والبيرو.

كيفية تسهيل إشراك المجتمع في خطة السل الوطنية
يتم تحديد العمميات الخاصة بكل بمد وذلك بيدف القيام بخطة وطنية لالستجابة في موضوع السل ؛ فالبعض
ممكن أن يستخدفريقًا محميًّا مؤلفًا من خبراء يعممون عمى السل في البمد؛ وقد يطالب آخرون بخدمات
فيتم
أن الخيار
خبراء/مستشارين
المفضل قد يكون خمي ً
ّ
ّ
خارجيين لقيادة عممية الخطةالوطنية؛ في حين ّ
طا ّ
وخارجيين عمى السواء.
داخميين
توظيف خبراء
ّ
ّ

سيان بين معرفة "ما يجب فعمو" و"كيفية" إشراك المجتمعات بفعالية .في ما يمي وصف ألربع
ليس األمر ّ
حد كبير.
تعزز مشاركة المجتمع إلى ّ
خطوات يمكن اتباعيا من شأنيا أن ّ

تقييم الوضع:
يبدأ ىذا التقييم من خالل مراجعة مكتبية شاممة تتضمن آخر مراجعات السل ومراجعات فيروس نقص المناعة
البشري وجميع المستندات ذات الصمة األخرى ،باإلضافة لنظرة معمقة حول وضع البمد بما في ذلك من ىي
منظمات المجتمع المدني والمجتمعية المنحى الموجودة وما ىي ناحية عمل السل التي تشترك فييا؟ تكون مصادر
المعمومات قوائم مرتكزة عمى ويب وخطط السل الوطنية ومستممي مبادئ الصندوق العالمي ومنظمات غير
حكومية وأطراف فاعمة أخرى مرتبطة بالصحة (بما في ذلك برنامج األمم المتحدة المعني باإليدز والمكاتب
القطرية لمنظمة الصحة العالمية) .كما ُيعتبر الحديث الشفيي واالستفادة من جيات االتصال الشخصية طريقة
ِ
فيما كامالً .ويجب
مفيدة لفيم وجود وعمل المجموعات األقل رسمية
المشاركة في عمل السل ضمن المجتمع ً

خارجيين بشكل كامل عمى المعمومات ويجب أن يفيموا البمد ووضع االستجابة لمسل
أي خبراء/مستشارين
ّ
إطالع ّ
ودور ومساىمة المجتمعات ،بما في ذلك ديناميكيات المجتمع .ويمكن أن يدير ىذه العممية فريق خطة السل
الوطنية أو منظمة مجتمع مدني لدييا القدرة عمى قيادة ىكذا عممية أو شريك تقني لديو التزام قوي تجاه مشاركة

المجتمع في برامج السل.

لتقييم الطرف الفاعل في المجتمع:
تحميال أكثر عمقًا لممنظمات
شخصا مسؤوًال أو منظمة مسؤولة لدفع ىذه العممية قُ ُد ًما .وسيكون ىذا
حدد
ً
ّ
ً
المجتمعية المنحى ،الرسمية وغير الرسمية عمى السواء ،في البمد .ىل تريد وضع خريطة بالمكان الذي يعممون

ألن ىذا سيشمل مجموعات تعمل
فيو والنظر إلى ما يفعمونو وفيم ما ىو الدعم ،إن ُوجد ،الذي يحصمون عميو؟ ّ
حساسا تجاه البيئة القانونية
تأثرا ،من الميم أن يكون المسؤول عن ىذا األمر
ً
مع الفئات السكانية األكثر ً
تقدم العممية ،ينبغي إيالء اىتمام خاص
واالجتماعية التي قد تطرح إشكالية لمعديد من ىذه المجموعات .ومع ّ

محددة يجوز استبعادىا بخالف ذلك من عممية خطة السل.
لموصول بيدف إشراك مجتمعات ومجموعات سكانية ّ
رجح تحقيق ىذا بفعالية أكبر من خالل الشراكة مع مجموعة سل مجتمعية المنحى موثوق بيا وموجودة والتأكد
وي ّ
ُ

الميمشة أو
تأثر والمجموعات السكانية
من تخصيص مواردىا بشكل مناسب لممشاركة مع الفئات السكانية األكثر ًا
ّ
حد كبير.
سيما النساء أو أولئك الذين تجعميم خياراتيم
مجرمين أو موصومين إلى ّ
ّ
المستترة األخرى ،ال ّ
الحياتية ّ

استشارة الطرف الفاعل في المجتمع:
طا مرجعية واضحة لمقاء من أجل ضمان أن تكون أي نتائج مفيدة وفعالة لعممية خطة السل الوطنية
ضع شرو ً
ولممجتمعات .ويجب توفير المعمومات الناتجة عن تقييم الوضعوالطرف الفاعل في المجتمع وادراجيا في ممفات

المقاء .ويساعد ىذا عمى توحيد المفيوم والمعنى لمجميع وسيضمن أن تكون المناقشات مرّكزة .وفي حين ّأنو ليس
دائما استباق النتيجة من ىكذا لقاء ،فقد تنشأ فوائد أخرى غير متوقّعة  .تعزيز اآلليات والمنصات
من المفيد ً
ظم عممية خطة السل الوطنية؛ فيم أكثر شموالً لمقدرة التي يمكن لمجتمعات السل أن
المحمية لمتفاوض مع من ّ
تجمبيا إلى عممية التخطيط واالستجابة الوطنية لمسل وكيف يمكن لخطة السل الوطنية دعم ذلك؛ قد تنشأ مجموعة

مجتمع مدني استشارية لمسل لتسريب المعمومات من المجتمعات إلى عممية التخطيط وبدعم من خطط السل
الوطنية (أو كيانات أخرى) ،دمج مشاركة المجتمع عمى مستوى منيجي يؤكد استمرار ىذا األمر وتمقائيتو في
المستقبل .كما يجب أن ُيدرس بجدية إجراء استشارات عبر اإلنترنت مع مجتمعات السل المحمية .ويمكن ليذه
االستشارات أن تكون منتجة لمغاية في تسييل معطيات المجتمع من أجل تعزيز عمميات خطة السل الوطنية.

بناء تحالفات جديدة ومضاعفة الهيكميات الموجودة:
أساسيين يدعمون مشاركة وتعزيز دور المجتمعات في وضع
من شأن تطوير ترتيبات متبادلة اإلفادة من شركاء
ّ
تأثر أو المنظمات التي تمثّل احتياجات ىذه الفئات
الوطنية .فالعمل مباشرة مع الفئات السكانية األكثر ًا
خطة السل
ّ
دور فاعالً في عممية التخطيط .ويمكن أن تكون التحالفات قوى
الميمشة ًا
يضمن أن تمعب المجموعات السكانية
ّ
موجية فعالة لنشر المعمومات وتوجيييا إلى عممية التخطيط ومنيا .ويمكن لتطوير التحالفات أن يش ّكل خطوة
ّ
ميمة في إضفاء صفة رسمية عمى مشاركة المجتمعات في عممية التخطيط و في االستجابة الوطنية لمسل،

باإلضافة إلى أنييمكن أن يكون فعاالً في تفادي سوء الفيم والمفاىيم الخاطئة.
 حين تكون الموارد محدودة من الميم استخدام ىيكميات مجتمع السل الموجودة بدالً من تأسيس ىيكميات جديدة.

أدخميا إلى العممية واحرص عمى وجود قنوات معروفة تم ّكنيا من إدخال معمومات إلى عممية خطة السل
ويعتبر دعم منتديات المجتمع المدني الموجودة القادرة عمى درس أولويات واحتياجات السل في المجتمع
الوطنيةُ .
ألي عممية
وزيادة المعمومات عنيا أو تقديم دعم مالي لعقد ىكذا منتدى استث ًا
مار ّ
جي ًدا سيكون لو فوائد إيجابية ّ

خطة سل وطنية.

إن الوصول إلى الدعم التقني يكون عمى سبيل المثال من خالل تعزيز المجتمع المدني التابع لمصندوق

ّ
العالمي ،أو وكاالت الدعم التقني المستعدة لمتركيز عمى مشاركة المجتمع في خطة السل الوطنية ،وذلك من

أجل تأسيس الييكميات والعمميات لمضاعفة مساىمات المجتمع ومشاركتو ،ىو خيار يجب أخذه بعين االعتبار
دون أدنى شك.

 من األساسي أن يكون لفريق التخطيط توجيياً صحيحاً ،بما في ذلك شروط مرجعية قوية ،لمعمل عمى إشراك
مجتمع السل.

 يجب تحضير الجدول الزمني ألنشطة الخطة الوطنية وتوفيره لممشاركين من المجتمع في الوقت المناسب  -إذ
يجب توفير تواريخ وأوقات لقاءات ما قبل التخطيط واالستشارات الخ والدعم الفني لتمكين ممثمي المجتمع من

الحضور.

تم تحديد شخص اتصال أساسي أو منظمة
ميما كانت المقاربة المتخذة ،تكون العممية أكثر فعالية إذا ّ
مسؤولة ،مقرىا في البمد .من الميم بشكل خاص أن يكون لدى مجتمعات السل والفئات السكانية األكثر
تأثرا نقطة اتصال ونقطة مرجعية مطمعة لدييا نظرة عامة عن عممية التخطيط ،وذلك لمتوجو إلييا من
ً
أجل الحصول عمى توضيح بشأن العمميات المتعددة والجداول الزمنية والمسائل الت قنية أو التنظيمية
مفيد ا لألشخاص داخل البمد وخارجو عمى السواء ليؤثروا ربما عمى العممية وبشكل
األخرى .ويكون ىذا
ً
خاص بشأن مسائل المجتمع.

االستنتاج
اما
أمر
ال تُعتبر المشاركة الفعالة لممجتمعات في خطة السل الوطنية ًا
ً
معقدا أو يصعب تحقيقوّ .
لكنو يتطمب التز ً
وم رونة ورغبة قوية في وجود استجابة لمسل تفيد القطاع السكاني ككل .وتغني مشاركة المجتمعات العممية فتضيف
التنوع والمصداقية إلى النتيجة النيائية التي قد ال تتواجد بخالف ذلك.
الميارات والمعرفة و ّ
قراءات وموارد أخرى
 دليل

الممارسة

الجيدة

المجتمعي

المنحى

لدمج

السل

وفيروس

نقص

المناعة

البشري

http://www.path.org/publications/files/HIV-TB_integration_guide.pdf
pdf http://www.aidsalliance.org/includes/Publication/GPG_TB_HIV_integration.
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