مالمح

خدمات املراهقني املتعايشني مع فيروس نقص املناعة البشرية املعتمدة علي
احلقوق ودعم الفاعلية الذاتية واآلثار املترتبه علي النظم الصحية في زامبيا

بقلم :جيتاو مبورو(،أ) إيان هودجسون(،ب) أجنا تلتشيك(،ج) ماال رام(،د) تشولوي هاموجومبا(،هـ) ديفيا
(ز)
باجباي(،و) بياتريس موتالي

(أ) مستشار أقدم في مجال فيروس نقص املناعة البشرية ونظم الصحة ،التحالف الدولي ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/
مرض اإليدز ،هوف ،اململكة املتحدة .للمراسلةgmburu@aidsalliance.org :
(ب) محاضر زائر ،مركز الصحة العاملية ،جامعة دبلن ،كلية ترينيتي ،دبلن ،أيرلندا؛ ومسؤول بحوث أقدم ،التحالف الدولي ملكافحة
فيروس نقص املناعة البشرية/مرض اإليدز ،هوف ،اململكة املتحدة.
(ج) مستشار أقدم ،الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية ،التحالف الدولي ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/مرض اإليدز،
هوف ،اململكة املتحدة.
(د) مسؤول ،الفعالية املؤسسية ،التحالف الدولي ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/مرض اإليدز ،هوف ،اململكة املتحدة.
(هـ) منسق بحوث ،حتالف زامبيا ،لوساكا ،زامبيا.
(و) مستشار أقدم ،الصحة اجلنسية واإلجنابية ،التحالف الدولي ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/مرض اإليدز ،هوف ،اململكة
املتحدة.
(ز) رئيس فريق أفريقيا ،التحالف الدولي ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/مرض اإليدز ،هوف ،اململكة املتحدة.

ترجمة :شهرت العالم

موجز املقال :لقد أخذ النهج القائم على احلقوق ،في مجال تقدمي اخلدمات للكبار املصابني بفيروس نقص املناعة
البشرية ،ميد جذوره بتزايد في أفريقيا جنوب الصحراء في سياق زيادة توافر األدوية املضادة للفيروسات القهقرية.
بيد أن التقدم في تعزيز نهج يرتكز على احلقوق ،في مجال اخلدمات املقدمة للبالغني املصابني بالفيروس ،ال يزال
نسبيا؛ وهو ما عرفناه من خالل دراسة نوعية أُجريت في عام  2010لعدد  111من املراهقني املصابني
محدودًا
ًّ
بالفيروس ،و 21من اآلباء واألمهات ،و 38من مقدمي الرعاية الصحية ،في ثالث مقاطعات في زامبيا .وقد أفاد
املراهقون ،خالل هذه الدراسة ،مبجموعة من املعلومات واحتياجات الدعم ،وكانوا يرغبون في تدخالت محلية
ذات صلة بتلبية تلك االحتياجات .لقد أعربوا عن رغبتهم في زيادة فرص احلصول على معلومات صحية حول
فيروس نقص املناعة البشرية وحول الصحة اجلنسية واإلجنابية ،ومعلومات حول كيفية حماية أنفسهم ،وحول
اخلصوصية والسرية في مواقع اخلدمة ،وحول مهارات التدريب ،حتى ميكنهم كسب املال ،وحتسني رقابتهم على
كشف حالة إصابتهم بالفيروس إلى آخرين .وقد أقر العاملون الصحيون واآلباء واألمهات أن املعلومات واخلدمات
يجب حتسينها لتلبية تلك االحتياجات على نحو أفضل بكثير .تقدم هذه الورقة أمثلة لبرامج ناجحة في كل
من زمبابوي ،وأوغندا ،وتنزانيا ،وبوتسوانا ،وجنوب أفريقيا؛ وتدعو إلى ربط اخلدمات املقدمة للمراهقني بخدمات
طب األطفال والكبار ،وإنشاء شبكات األقران لزيادة قدرة املراهقني على التعبير اجلماعي عن شواغلهم وتدعيم
بعضا ،فضال ً عن التدخالت التي تدعم رقابة املراهقني على الكشف-الذاتي ،وأخيرًا أن تصبح صحة
بعضهم
ً
تدريبيا في أفريقيا جنوب الصحراء © .مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
تخصصا
املراهقني
ً
ًّ
Rights-based services for adolescents living with HIV: adolescent self-efficacy and implications for health systems
in Zambia. Gitau Mburu, Ian Hodgson, Anja Teltschik, Mala Ram, Choolwe Haamujompa, Divya Bajpai, Beatrice
Mutali, Reproductive Health Matters 2013;21(41):176–185

الكلمات الدالة :فيروس نقص املناعة البشرية/مرض اإليدز ،احلقوق اإلجنابية ،املراهقون والشباب ،نظم الصحة ،زامبيا.
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يتزايد وباء فيروس نقص املناعة البشرية في أفريقيا
جنوب الصحراء ،وبالتالي يتزايد املراهقون والشباب
اآلخرون املتعايشون مع الفيروس )1(.في زامبيا ،يتزايد
عدد املراهقني املصابني بالفيروس ،حيث أن زيادة توافر
األدوية املضادة للفيروسات القهقرية ،تتيح لألطفال
املصابني بالفيروس من أمهاتهم ،بالبقاء على قيد
احلياة ودخول مرحلة املراهقة )2(.يشكل املراهقون
جنسيا( - )3ما يقرب من نصف
 وأغلبهم نشطونًّ
اإلصابات اجلديدة بفيروس نقص املناعة البشرية
في زامبيا )5 ،4(.في نهاية عام  ،2009بلغ عدد املصابني
من الشباب ،الذين تتراوح أعمارهم بني  19-10سنة،
()6
حوالي  80ألف في زامبيا.
وعلى هذا النحو ،يزداد حتديد املراهقني ملسار وباء
فيروس نقص املناعة البشرية في جنوب أفريقيا )9-7(.لقد
جذبت الداللة الوبائية لوجود مجموعة من املراهقني
اهتماما كبيرًا ،من حيث
يتعايشون مع الفيروس
ً
إمكانية التأثير على ما إذا كانت األهداف اإلمنائية
لأللفية املتعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية
والصحة حتققت أم لم تتحقق )8(.وقد أدى هذا التمايز
إلى تعزيز الوعي بأن احتياجاتهم تختلف عن احتياجات
()12-10
األطفال والسكان البالغني املصابني بالفيروس.
في زامبيا ،كما في سائر بلدان أفريقيا جنوب
الصحراء ،غال ًبا ما ترد البيانات املتعلقة باملراهقني
في الفترة العمرية  19-10املصابني بفيروس نقص
املناعة البشرية ضمن بيانات الفئات العمرية
 ،14-0أو  ،19-15أو 24-15؛ مما يجعل من الصعب أن
نحدد بدقة مدى حصولهم على اخلدمات اخلاصة
بالفيروس )13 ،4(.وعلى الرغم من أن اإلطار االستراتيجي
الوطني احلالي ملرض اإليدز في زامبيا للفترة -2011
 2015يضع الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية
بني الشباب في موقع األولية )14(،فإنه يفتقر إلى
أحكام محددة تتعلق برعاية املراهقني والشباب
اآلخرين املصابني فعال ً بالفيروس )15(.وهو أمر مهم،
ال سيما في ضوء الدراسات األخيرة التي توضح
وجود كوكبة من العوامل  -على املستوى الفردي
واجملتمعي  -حتول دون حماية جميع املراهقني في
زامبيا ،والوفاء بحقوقهم في مجال الصحة اجلنسية
80

واإلجنابية ،بغض النظر عن حالتهم في ما يتعلق
بفيروس نقص املناعة البشرية )17 ،16 ،3(.وفي الوقت
دائما املراهقون املصابون بالفيروس في
نفسه ،يواجه ً
زامبيا صعوبات اجتماعية وعاطفية إضافية نتيجة
الوصمة املرتبطة بالفيروس ،واملسؤوليات األسرية
اإلضافية؛( )18كما متيل نتائج العالج عبر جنوب أفريقيا
()20 ،19
إلى أن تكون أسوأ مقارنة بنتائج عالج البالغني.
اهتماما أكبر.
وهذه احلقائق تتطلب
ً
إن تعزيز النظم الصحية لالستجابة الحتياجات
الصحة اجلنسية واإلجنابية ،وغيرها من احتياجات
احلماية االجتماعية األخرى للمراهقني املصابني
بفيروس نقص املناعة البشرية ،يُعد استراتيجية
ال غنى عنها للتخفيف من تأثير الفيروس على
صحة املراهقني )22 ،21(.باإلضافة إلى ذلك ،يُعد إعداد
خدمات صحية تناسب احتياجات املراهقني املصابني
بالفيروس مبثابة فرصة للقيام بتدخالت مناسبة
للفئة العمرية ،وتعزز في الوقت نفسه حقهم في
الصحة )21 ،12(.تتطلب اتفاقية األمم املتحدة حول حقوق
الطفل احترام حقوق جميع األطفال ،وحمايتها،
وحتقيقها )24 ،23(.وهذه احلقوق ،في سياق الشباب
املصابني بالفيروس ،تشمل احلق في الصحة واخلدمات
()25 ،24
الصحية.
أدى النموذج القائم على احلقوق إلى مطالبة عدد أكبر
بكثير من البالغني املصابني بالفيروس بتيسير إمكانية
الوصول لألدوية املضادة للفيروسات القهقرية ،وحققوا
ذلك في نهاية املطاف خالل أواخر تسعينيات القرن
العشرين )26(،على الرغم من االعتقاد السائد في ذلك
الوقت بعدم إمكانية حتقيق ذلك .لقد حتقق الوصول إلى
العالج ،إلى حد كبير ،من خالل مبادرات املناصرة متعددة
األوجه ،التي ترمي إلى تخفيف احلواجز الهيكلية
أمام العالج في البرازيل وغيرها من البلدان ،وأخيرًا في
أفريقيا اجلنوبية )27 ،26(.ويبدو أن املسار املماثل بشأن
زخما ،حتى على الرغم
خدمات املراهقني لم يكتسب ً
من أن املناصرة العاملية لتشخيص الرضع املبكر قد
أسهمت في االرتقاء بعالج األطفال )28(.نتيجة لذلك،
وعلى الرغم من أن الوفاء باحتياجات جميع الفئات
أساسيا في تلك السلسلة املتصلة
العمرية يُعد
ًّ
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لرعاية املصابني بالفيروس )29(،فقد تخلف االعتراف
()30 ،11
باالحتياجات اخلاصة للمراهقني املصابني به.
كثيرا ما يُنظـر للمراهـقني بشكـل خاطـئ
باعتبارهم بالغني صغارا أو أطفاال ً كبارا )32 ،31(،وهو
ما أسفر عن إمدادهم بخدمات مصممة للبالغني
أو لألطفال )34 ،33(.قد نقول إن هناك فجوة كامنة في
قدرة النظم الصحية على إجراء التدخالت املناسبة
عموما ،وليس فقط
للفئة العمرية للمراهقني
ً
للمصابني بفيروس نقص املناعة البشرية )36 ،35(،وهي
املشكلة التي أصبحت أكثر وضو ًحا مع تزايد أعداد
الشباب سواء الذين يحتاجون للخدمات أو يطالبون
()7
بها.
باإلضافة إلى النظم الصحية غير املستجيبة،
فقد أدت البيئة القانونية واالجتماعية في أفريقيا
جنوب الصحراء إلى تقليص قدرة املراهقني على
(،35
الطلب والوصول إلى اخلدمات الصحية بشكل عام،
)36(،
 )36حيث يُعتبر املراهقني غال ًبا حتت مسؤولية الكبار
في ظل محدودية احلصول على املعلومات ،أو صنع
القرار بشأن وضع إصابتهم بالفيروس )31(.عالوة على
ذلك ،كثيرًا ما تعوق األعراف الثقافية حصولهم على
()36 ،31
املعلومات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية.
إن إعراب املراهقني املصابني بالفيروس عن
احتياجاتهم ،وحتديهم احلواجز الثقافية ،يقود إلى
خلق فرصة للتغلب على بعض هذه التحديات.
أيضا إشراك املراهقني
عالوة على ذلك ،ميكن أن يؤدي ً
املصابني بالفيروس في التعبير عن احتياجاتهم من
اخلدمات املتصلة بفيروس نقص املناعة البشرية
إلى تعزيز مطالبهم بالتدخالت ذات الصلة بالصحة
()21 ،10
اجلنسية واإلجنابية.
إن املفهوم املركزي الذي يشكل أساس قدرة
املراهقني على اكتساب بعض السيطرة والسلطة
التقديرية على رفاههم هو مفهوم الفاعلية الذاتية
واجلماعية  -أي مبعنى مدى سيطرة وتأثير األفراد
على ظروفهم اخلاصة .تتطور لدى املراهقني القدرة
()37
على اتخاذ إجراءات لتلبية حقهم في الصحة.
وقد أوضحت البحوث في زامبيا أن املراهقني يدركون
الظروف التي تعرضهم خلطر فيروس نقص املناعة

البشرية ويتبنون – على سبيل املثال  -ممارسات
جنسية أكثر أمانًا )38(.كما أن إمكانات املراهقني في
إيجابيا على مجرى وباء فيروس نقص املناعة
التأثير
ًّ
البشرية( )39تعزز ،بدورها ،الدعوة العاملية لزيادة
()9
حصولهم على العالج والرعاية واخلدمات األخرى.
بيد أن محركي الدعوة لهذه اخلدمات ال يزالون
من العناصر الفاعلة األخرى ،كما يبدو في معظم
احلاالت ،ال من املراهقني أنفسهم؛ مثل شبكات
املصابني بالفيروس (وهي تتكون ،إلى حد كبير،
من البالغني ،والهيئات احلكومية ،واملنظمات غير
احلكومية ،واملنظمات الدولية) .باﻹضافة إلى ذلك،
وفي حني اكتسب مفهوم احلقوق اإلجنابية كأحد
()40
اجلوانب األساسية حلقوق اإلنسان قبوال ً
عامليا،
ًّ
ال تزال املناهج احلالية بشأن صحة املراهقني في
زامبيا ،وغيرها من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء،
تواصل التركيز على سلوكيات املراهقني اجلنسية
ونتائجها ،مع قليل من التشديد على حقوقهم
اجلنسية واإلجنابية ،وقدرتهم على وضع حقوقهم
موضع التنفيذ )38 ،16(.في زامبيا ،وعلى الرغم من
التقدم الذي أحرزته احلكومة في تعزيز توفير
اخلدمات الصديقة للمراهقني )41(،ال يزال ضعف
النظم الصحية عامال ً يحد من الوفاء بحقوق
()42 ،31 ،16
املراهقني اجلنسية واإلجنابية.
إننا نبحث ،خالل ورقة املناقشة هذه ،كيف
تُشكل القدرات املتطورة للمراهقني املصابني
بالفيروس قدرتهم على التعبير عن احتياجاتهم،
وكيف يجب أن تستجيب اخلدمات الصحية .نحن
نقدم مقتطفات من مناقشات اجملموعات البؤرية،
واملقابالت التي أُجريت مع الشباب الذين تتراوح
أعمارهم بني  19-10سنة ،ومقتطفات من أقوال
اآلباء واألمهات ،ومقدمي الرعاية الصحية ،لدعم
حججنا.
منهاج الدراسة
أُجريت الدراسة بني أبريل وديسمبر 2010؛ وترد
النتائج الرئيسية في موضع آخر )31(.يهدف جزء من
هذه الدراسة إلى توثيق احتياجات الصحة النفسية

قضايا الصحة اإلجنابية (النسخة العربية)  -الصحة اإلجنابية للشباب  -العدد ( )18نوفمبر 2014

81

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
G Mburu et al. Reproductive Health Matters 2013;21(41):176–185

واجلنسية واإلجنابية للمراهقني املصابني بفيروس
نقص املناعة البشرية في زامبيا ،وحتديد الفجوات بني
حاليا للمراهقني.
تلك االحتياجات واخلدمات املتاحة
ً
أُجريت الدراسة في إحدى املناطق الريفية (كالومو)
واثنني من املناطق احلضرية (لوساكا وكيتوي) في
زامبيا ،حيث يُشكل املراهقون ما يقرب من ربع
عدد السكان البالغ  10مليون )6(.وقد اُختيرت هذه
املناطق لتنوعها من حيث املوقع اجلغرافي ،والسياق،
والتدخالت املتاحة .كان املراهقون ،في املناطق
جميعا ،يصلون إلى اخلدمات اإلكلينيكية
الثالث
ً
اخلاصة بفيروس نقص املناعة البشرية في العيادات
احلكومية املكرسة لذلك ،فضال ً عن الدعم غير
اإلكلينيكي من مراكز اجملتمع احمللي التي تديرها
املنظمات غير احلكومية ،وكانت مبثابة مواقع جذب
املراهقني لدراستنا.
كنا جنتذب املراهقني الراغبني في املشاركة عندما
يحضرون إلى العيادة أو املركز .وكان اآلباء واألوصياء
للمراهقني في الفترة العمرية من  18-10سنة‘
ممن يبدون موافقة شفاهية ،يوقعون منوذج موافقة.
بينما كان املراهقون في الفترة العمرية 19-18
سنة يوقعون منوذج املوافقة بأنفسهم .وكان جميع
املراهقني املشاركني على علم بإصابتهم بفيروس
نقص املناعة البشرية؛ وقد بُذلت اجلهود الرامية إلى
احلفاظ على السرية ،مبا يتسق والتوصيات املتعلقة
بالبحوث بني الشباب )44 ،43(.لقد أتاح لنا إدراج املقابالت
()45
مع اآلباء ومقدمي الرعاية الصحية تثليث النتائج.
وحصلنا على املوافقة األخالقية من «جلنة أخالقيات
بحوث الطب احليوي» في جامعة زامبيا.
أُجريت مقابالت شبه بنيوية مع املراهقني
املتعايشني مع فيروس نقص املناعه ( )58ومقدمي
خدمات الرعاية الصحية ( .)14وقد شملت هذه
األخيرة األطباء ( ،)5واملمرضات ( )4واملستشارين (،)2
واملسؤولني اإلكلينيكيني ( ،)2واملوظفني اإلداريني (.)1
صممت األسئلة لتناسب املراهقني األصغر سنا
وقد ُ
(14-10سنة) ،واملراهقني األكبر سنًا ( 19-15سنة)،
واملُبلغني الرئيسيني .كانت مدة املقابلة تتراوح بني
 40-30دقيقة ،باللغة اإلجنليزية أو اللغات احمللية
82

صوتيا ثم
(بيمبا ،لوزي ،ونياجنا) ،كما كانت تُسجل
ًّ
يُفرغ الشريط ويُترجم إلى اإلجنليزية.
عُ قدت ،بعد ذلك ،مناقشات لثماني مجموعات
إضافيا مصابًا بالفيروس،
بؤرية ،مع  53مراهقً ا
ًّ
ومجموعتني ل 21من اآلباء (إحداهما حضرية واألخرى
ريفية) ،وثالث مجموعات تضم  24من مقدمي الرعاية
الصحية (مجموعتان حضريتان ومجموعة ريفية).
من بني مجموعات املراهقني ،ضمت مجموعتني
فتيات تتراوح أعمارهن بني  14-10سنة ،وضمت
مجموعتني فتيات تتراوح أعمارهن بني  19-15سنة،
وضمت مجموعتني فتيانًا وفتيات تتراوح أعمارهم
بني  14-10سنة ،وضمت مجموعتني فتيانًا وفتيات
تتراوح أعمارهم بني 19-15سنة .وأُديرت مناقشات
شبه بنيوية باستخدام أسئلة مفتوحة ومجسات
للمتابعة ،تركز على ما إذا كانت ،وكيف ،تلبي اخلدمات
الصحية احتياجات املراهقني املصابني بالفيروس.
أُجريت املناقشات باللغة اإلجنليزية أو باللغات احمللية،
رقميا،
واستمرت حلوالي  60-50دقيقة ،وكانت تُسجل
ًّ
ثم يجري تفريغها وترجمتها إلى اللغة اإلجنليزية ثم
حتليلها باستخدام ( 7 NVivoمطور دولي لبرمجية
استقرائيا
البحوث الكيفية) ،مع نصوص ُمشفرة
ًّ
لتحديد املوضوعات التي تبرز( )46واالحتياجات التي
يُعبر عنها املراهقون.
الشعور باحلقوق ،واألحقيات ،والتوقعات
في مجموعة مقابلة املراهقني ،كان معظمهم ()46
يعيشون في مناطق حضرية ،وكان نصفهم من
الذكور ونصفهم من اإلناث ،وكان حوالي  %50منهم
في عالقة جنسية في وقت الدراسة .كان املراهقون
جنسيا من األكبر سنًا ،وكان ستة منهم
الناشطون
ًّ
متزوجني ولديهم أطفال؛ في حني كان  28منهم
يخططون إلجناب أطفال في املستقبل .لم يكشف
جنسيا عن
اثنان فقط من املراهقني الناشطني
ًّ
وضعهم فيما يتعلق بفيروس نقص املناعة البشرية
أساسا إلى
إلى شركائهم اجلنسيني ،ويرجع ذلك
ً
خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى إنهاء العالقة.
يبدو أنهم يتبنون مفهوم العيش بإيجابية ،ومع
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حق الشباب املصابني بالفيروس من التمتع بحياة
جنسية جيدة .وعلى سبيل املثال ،يعتقد الغالبية
في ضرورة السماح للمصابني بالفيروس بالزواج
واإلجناب ،إذا رغبوا في ذلك.
«املصابون بفيروس نقص املناعة البشرية لديهم
مشاعر [ ...إنهم] بشر يعيشون حياة طبيعية،
والزواج هو حق للجميع ،سواء كانت اإلصابة بفيروس
نقص املناعة البشرية إيجابية من عدمه»( .مقابلة
مع فتاة تبلغ من العمر  19سنة ،لوساكا)
«لدينا احلق في تكوين أسرة وإجناب األطفال».
(مناقشة اجملموعة البؤرية ،فتاة تبلغ من العمر 17
سنة ،كالومو)
«ال أعتقد أن التحليل اإليجابي لإلصابة [بفيروس
نقص املناعة البشرية] يجب أن مينعك من الدخول في
عالقة ،كما ال يجعل العالقة مختلفة؛ ستظل مثل
عالقة من تكون حتليالتهم غير إيجابية»( .مقابلة مع
فتى يبلغ من العمر  17سنة ،لوساكا)
وكانوا شديدي الوضوح في التعبير عن حقهم
في حتديد الكشف من عدمه عن وضع إصابتهم
بالفيروس إلى اآلخرين .وبالتالي ،عندما مت الكشف
دون رضاها عن إصابتها بالفيروس ،قالت إحدى
املشاركات في الدراسة:
«كان اجلميع ينظرون نحوي بطريقة مضحكة
ويهمسون ‘هذه هي املريضة ،لديها مرض اإليدز’ .وهو
ما كان مؤملًا ج ًدا بالنسبة لي ،ألنني اعتقدت أنه من
حقي أن اكشف أو ال أكشف للناس عن حالتي .لقد
شعرت بأن حقوقي قد انتهكت»( .مناقشة اجملموعة
البؤرية ،فتاة تبلغ من العمر  16سنة ،لوساكا).
التعبير عن االحتياجات غير امللباة
اعتبر كثيرون أن النظام الصحي ضعيف وال يفي
باحتياجاتهم فيما يتعلق بفيروس نقص املناعة
البشرية ،واحتياجاتهم اجلنسية والنفسية ،وال يفي

بحقهم في السرية كمجموعة منفصلة.
«لقد حاولت أن أطلب منهم احلصول على مزيد من
املعلومات ،لكنهم لم يعطوني ما يكفي .وما قالوه
لي لم يكن على درجة كبيرة من الفائدة .أنا أحب
أن تزداد إمكانية وصولي إلى املعلومات واملهارات
احلياتية .ليس لدى ما يكفي من معلومات حول
تنظيم األسرة ،وهو أحد حقوقي»( .مقابلة مع فتاة
تبلغ من العمر  17سنة ،لوساكا)
«ينبغي أن توجد مساحة أكبر بحيث إنه ،ميكن أن
نتمتع باخلصوصيه أثناء اإلنتظار في مكان خاص بنا،
معا ويدردشون حول
حيث ميكن للمصابني أن يكونوا ً
كيفية العيش على نحو إيجابي؛ وهو ما قد يكون
أحد الدوافع»( .مناقشة اجملموعة البؤرية ،فتاة تبلغ
من العمر  16سنة ،كيتوي)
«يجب أن يفصلوا بيننا وبني الكبار ،ومساعدتنا في
ما نحتاج إليه كأطفال في مجال الصحة اجلنسية
واإلجنابية»( .مقابلة مع فتى يبلغ من العمر  16سنة،
كالومو)
وأعرب البعض عن احلاجة إلى خدمات أسرع
وكراهيتهم للطوابير الطويلة ،وهو ما يدعو إلى
حتسني النظم وتوفير موظفني أفضل .ويبدو أن هذه
املشاعر ترتبط بوجه خاص بالوصمة التي يواجهها
املراهقون في عيادات فيروس نقص املناعة البشرية،
مفترضا على نطاق واسع أنهم
على اعتبار أنه كان
ً
أُصيبوا بالفيروس نتيجة للممارسة اجلنسية،
واجملتمع يتوقع منهم عدم ممارسة اجلنس .هذا يعني
أنهم ال يحبون إنفاق الوقت في بيئات إكلينيكية.
«التحدي اآلخر الذي يواجه مراهقينا املصابني بفيروس
نقص املناعة البشرية هو الوصمة والتمييز .يجب
محاربة هذا العيب بحيث ميكن أن تتوفر ملراهقينا
حرية الوصول إلى اخلدمات ،إذ إنهم يرفضون أحيانًا
الذهاب إلى املستشفى خوفا ً من أن يُعرف ذلك.
يجب أن نتناول هذه املسألة عندما ننشئ اخلدمات
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الصديقة للطفل»( .مناقشة اجملموعة البؤرية ،اآلباء
واألمهات ،كالومو)
لقد أعرب املراهقون مرارًا عن حاجتهم إلى أن يحترم
مقدمو الرعاية الصحية حقهم في اخلصوصية،
وأن يكونوا أكثر ودية ،وأقل إصدارًا لألحكام عليهم.
وعلى نحو أقل تكرارًا ،تظهر سرديات حول احلقوق
واالستحقاقات ،حيث يتهمون مقدمي اخلدمة
بالفشل في تلبية توقعاتهم.
«ما تعلمته في العيادة كان مفي ًدا بالفعل ،لكنني
أود حقً ا أن أعرف املزيد ،ال سيما في ما يتعلق بكيف
ميكنني حماية نفسي .أشعر بخيبة األمل أحيانًا».
(مقابلة مع فتاة عمرها  14سنة ،لوساكا)
«أود أن أعرف املزيد حول كيفية حدوث احلمل ،وما
الذي ميكنك استخدامه حلماية نفسك من احلمل».
(مقابلة مع فتاة عمرها  16سنة ،كالومو)
«أريد أن أعرف ما إذا كان ميكن أن يكون لي صديق،
ألن والدتي تقول ال كلما سألتها .كما أحب أن أتعرف
أيضا على اجلنس املأمون واألمومة اآلمنة»( .مناقشة
ً
اجملموعة البؤرية ،فتاة عمرها  14سنة ،لوساكا)
طرحت املناقشات األخرى أن املراهقني يتوقعون
تيسير الوصول إلى أنشطة سبل العيش والتدريب
على املهارات التي كانت متاحة للكبار (مثل اخلياطة)،
إذ لم يكن الوصول إلى هذه الفرص متا ًحا للمراهقني.
على سبيل املثال ،وردًا على سؤال حول مدى سعادتهم
باخلدمات التي يحصلون عليها في العيادات الصحية،
أعرب املراهقون عن توقعهم احلصول على تدريب على
املهارات املهنية.
«أحد األشياء التي أريدها بالفعل هو أن أتعلم مهارات
احلياة ،ألننا في الوضع احلالي ال أحد يعلمنا هذه األمور.
أيضا»( .مناقشة
أود أن تعلم كيفية الطبخ ،واخلياطة ً
اجملموعة البؤرية ،فتاة عمرها  14سنة ،لوساكا)
84

«ألنني كفيف ،فإنني أود حقً ا أن أتعلم بعض املهارات
حتى ميكنني إعالة نفسي»( .مقابلة مع فتى يبلغ من
العمر  12سنة ،كالومو)
لقد كانت هذه الشكاوى والطلبات ،التي نعتقد
ضا ،تتسم بأهمية خاصة
أن إثارتها لم تكن عَ ر َ ً
نظرًا حلقيقة أن بعض املراهقني تقع على عاتقهم
مسؤوليات رعاية أطفالهم أو أشقائهم .عالوة على
ذلك ،كانوا يشعرون باحلرمان ألن النظام الصحي
يتمحور حول رعاية األطفال والكبار؛ وأدى تعبيرهم
الصريح ،أو الضمني ،عن تلك املشاعر إلى توتر
مقدمي اخلدمات الصحية ،وقاد في كثير من األحيان
إلى إقرار مقدمي اخلدمات باحلاجة إلى توفير خدمات
صديقة للمراهقني.
إقرار مقدمي الرعاية الصحية وأولياء األمور
باحتياجات املراهقني
أقر مقدموا الرعاية الصحية وأولياء األمور بأن حصول
املراهقني على اخلدمات املناسبة في مجال فيروس
مهما ،على الرغم من
نقص املناعة البشرية كان
ً
احلواجز الثقافية وغيرها ،لكن حتقيق ذلك يستغرق
بعض الوقت.
«ليس لدينا خدمات صديقة للمراهقني ،ألنه كان
مفترضا في البداية أن الطفل املولود بفيروس نقص
ً
املناعة البشرية ،على سبيل املثال ،سيموت في
غضون بضعة أشهر ،وبالتالي لم تُصمم خدمات
حتى للمراهقني ،مبعنى أن حصولهم على العالج
مسألة صعبة»( .مقابلة مع أحد مقدمي اخلدمات
الصحية ،لوساكا)
خصيصا
«هناك حاجة لوجود شخص متفرغ ،مدرب
ً
للتعامل مع املراهقني»( .مناقشة اجملموعة البؤرية،
أحد مقدمي اخلدمات الصحية ،كالومو)
«أحد األشياء التي نبحث عنها هو وجود مبادئ
توجيهية وطنية من شأنها أن تدعم احلقوق والصحة
اإلجنابية واجلنسية للمراهقني املتعايشني مع فيروس
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نقص املناعة البشرية»( .مناقشة اجملموعة البؤرية،
أحد مقدمي اخلدمات الصحية ،لوساكا)
«إننا نشعر ،ونعتقد ،أنه حق للشباب الوصول إلى
هذه اخلدمات مثل  ...الصحة اجلنسية واإلجنابية ،إننا
نتحدث عن املسائل املتعلقة بوسائل منع احلمل،
واإلجهاض غير اآلمن ،واألمومة اآلمنة .إننا نتحدث
عن متكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة .اخلدمات
تتطور في األساس ،لكن ذلك يستغرق وقتا ً طويال ً».
(مقابلة مع أحد مقدمي اخلدمات الصحية ،لوساكا)
«أعتقد أن الشيء الرئيسي هو املعلومات  ...ثم دعم
اجملموعات وجعل هذا مركزًا لإلحالة  ...والفكرة هي
أن يوجد مركز إحالة فرعي متخصص للمراهقني
واألطفال الذين يعانون من مشكالت إكلينيكية،
ومشكالت في العالج وااللتزام»( .مقابلة مع أحد
مقدمي اخلدمات الصحية ،لوساكا)
«ليس بإمكان معظم املراهقني لدينا الوصول إلى
املعلومات بسبب التقاليد  -نحن أولياء األمور ال نحب
مناقشة مثل هذه القضايا ،ألن احلياة اجلنسية هي

نيل فرميان  /فيروس نقص املناعة البشرية الدولية  /التحالف ضد اإليدز

التثقيف اجلنسي عن طريق األقران ،زامبيا

شيء حساس  ...وفي رأيي أن نغير رؤيتنا جتاه تناول
ذلك باعتباره من احملرمات»( .مناقشة اجملموعة البؤرية،
أولياء األمور ،لوساكا)
أيضا ،إلى
«نحن كأولياء أمور لسنا على دراية تامة ً
حد ما ،مبعلومات عن الصحة اجلنسية واإلجنابية
مبا ميكن أن يساعد املراهقني املتعايشني مع فيروس
نقص املناعة البشرية بالنمو وهم على علم جيد
باملوضوع ،لكنها مرة أخرى مشكلة تتعلق بعدم
توفر عيادات األطفال والزوايا الصديقة للشباب».
(مناقشة اجملموعة البؤرية ،أولياء األمور ،كالومو)
مناقشة
إن اإلقرار بتطور قدرات املراهقني االجتماعية
والقانونية )12 ،10(،وإشراكهم في تصميم برامج
الصحة ،ميكن أن يعزز عمل تدخالت ُمصممة ملالءمة
احتياجاتهم )6(.وفي فترة مبكرة ترجع إلى عام ،1989
أكدت اتفاقية حقوق الطفل أهمية إشراك األطفال
بالرأي في املسائل التي تؤثر عليهم )23(.وفي عام
 ،1994ركز املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ،بصفة

قضايا الصحة اإلجنابية (النسخة العربية)  -الصحة اإلجنابية للشباب  -العدد ( )18نوفمبر 2014

85

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
G Mburu et al. Reproductive Health Matters 2013;21(41):176–185

خاصة ،على حماية وتعزيز حقوق الصحة اإلجنابية
للمراهقني )47(.ومؤخرًا ،ربط الهدف  3من األهداف
اإلمنائية لأللفية ،واللجنة املعنية بالسكان والتنمية
(الدورة  ،45عام  ،)2012بني تعزيز الصحة اجلنسية
واإلجنابية للشباب وحقهم في احلصول على اخلدمات
املتصلة بفيروس نقص املناعة البشرية وغيرها من
جنسيا )48(.إذن ،ما املطلوب
خدمات األمراض املنقولة
ًّ
حتدي ًدا؟
أوال ً؛ ميكن أن يُعد إضافة خدمات املراهقني ،املرتبطة
بخدمات األطفال والكبار ،آلية لترسيخ منوذج لصحة
()10
املراهقني قائم على احلقوق .جتادل سوير وآخرون
( )Sawyer et alأن طبيعة اخلدمات الصديقة
للمراهقني يجب أن يحددها املراهقون أنفسهم،
ونحن نوافق .في منوذج زميبابوي الذي وصفته أروكار
وآخرون( ،)Erukar et al( )49عندما ُطلب من املراهقني
حتديد اخلصائص التي يرونها تُعبر عن اخلدمات
الصديقة للشباب ،جندهم يحددون السرية ،و ِقصر
فترة االنتظار ،وانخفاض التكلفة ،وود املوظفني،
باعتبارها أهم اخلصائص .أقل اخلصائص أهمية
شملت خدمات للشباب فقط ،مما يطرح أن املراهقني
ال يفضلون بالضرورة اخلدمات التي تقتصر على
()49
الشباب ،فقد تخالف التوقعات.
تبعا
إن حتديد هذه اخلصائص ،التي قد تختلف ً
للسياق ولظروف املراهقني االجتماعية ،يجب أن
يسبق تنفيذ خدمات فيروس نقص املناعة البشرية
للمراهقني .وعلى سبيل املثال ،كان لدى بعض
املراهقني في دراستنا أطفال ،وهو األمر الذي يدعو
إلى االنتقال السلس والروابط الوثيقة بني خدمات
األطفال واملراهقني والكبار ،فضال ً عن تكامل أفضل
للصحة اجلنسية واإلجنابية مع خدمات فيروس نقص
املناعة البشرية للمراهقني األكبر سنًا املتعايشني
مع الفيروس )50(.وتوضح األدلة من بلدان أخرى أن
املوقع املكاني املشترك ،وتقدمي مجموعة تدخالت
تضم احلماية املزدوجة ووسيلة ملنع احلمل داخل
خدمات فيروس نقص املناعة البشرية للمراهقني،
()50 ،34
ميكنه تسهيل التكامل.
وباملثل ،يجب أن تتناول خدمات فيروس نقص
86

املناعة البشرية االحتياجات املعيشية للمراهقني
املتعايشني معه .ففي حني يُعتبر التدريب املهني
شائعا في برامج
والتدريب على مهارات احلياة أمرًا
ً
فيروس نقص املناعة البشرية املوجهة للبالغني ،فإنه
نادر احلدوث في اخلدمات املوجهة للمراهقني ،على أنه
مهما للمراهقني الذين كانوا ،كما هو احلال
قد يكون
ً
في دراستنا ،مقدمي الرعاية األساسية ألطفالهم.
في أحد البرامج النادرة في زمبابوي ،أُدرج املراهقون
املصابون بالفيروس إلى برنامج لالدخار ومهارات
احلياة ،يرتكز على اجملتمع احمللي؛ وكان البرنامج ،إلى
أيضا على حتسني
جانب متكينهم اقتصاديًّا ،يعمل ً
()51
فاعليتهم الذاتية ،واحترامهم الذاتي.
ثانيا؛ يجب دعم املراهقني املتعايشني مع فيروس
ً
نقص املناعة البشرية إلنشاء شبكات األقران اخلاصة
بهم ،املماثلة لتلك املوجودة لدى الكبار ،كجزء
من برمجة اخلدمات اخلاصة بالفيروس واملقدمة
للمراهقني .وهو األمر الذي سيزيد قدرتهم على
التعبير اجلماعي عن شواغلهم وتفضيالتهم بشأن
بعضا،
اخلدمات ،فضال ً عن قدرتهم على دعم بعضهم ً
والتغلب على الوصمة االجتماعية .وفي أوغندا ،بدأت
برامج فيروس نقص املناعة البشرية في إشراك
جماعات األقران من املراهقني للتشاور مع بعضهم
بعضا ،وتعزيز االلتزام بالتقنيات اإلجنابية املساعدة،
ً
وتوعية مجتمعاتهم حول الفيروس مبشاطرة
جتاربهم في التعايش مع الفيروس )52(.إن هذا التيسير
لفاعلية املراهقني اجلماعية يجب أن ميثل ركيزة
أساسية خلدمات فيروس نقص املناعة البشرية .فقد
أوضحت أدلة محاولة عشوائية أخيرة في تنزانيا
أن املراهقني  -عندما يحصلون على دعم لفهم
اإليكولوجيا االجتماعية ،واملواطنة ،وفيروس نقص
املناعة البشرية ،وقضايا صحة اجملتمع األوسع نطاقًا،
فضال ً عن كيفية تقييم االحتياجات واتخاذ مواقف
جماعية  -ميكنهم تثقيف وتعبئة مجتمعاتهم
أيضا النجاح في إشراك
احمللية .كما ميكنهم
ً
املنظمات احلكومية وغير احلكومية لتقدمي مجموعة
واسعة من اخلدمات لهم وجملتمعاتهم احمللية )37(.ولذا،
يجب أن تعمل برامج فيروس نقص املناعة البشرية
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على إنشاء املنابر والفرص ،التي تؤدي إلى متكني احلوار
بني الشباب ومجتمعاتهم وحكوماتهم ،كما حدث
بنجاح للبالغني املتعايشني مع الفيروس )54 ،53(.وفي
املقابل ،يجب أن يسعى صناع السياسة إلى املراهقني
املتعايشني مع الفيروس ،ويستمعون إليهم ،عند
صياغة السياسات ذات الصلة ،وكذا إلى الشباب،
بغية ضمان أن السياسات الوطنية تركز على الوقاية
من فيروس نقص املناعة البشرية بني الشباب ،فضال ً
عن توفير خدمات مناسبة ألولئك املتعايشني بالفعل
مع الفيروس.
ثالثًا؛ هناك مسألة الكشف عن اإلصابة بالفيروس،
التي ثبت أنها مشكلة مهمة للمراهقني املصابني
به .من الضروري أن ميتلك املراهقون وأسرهم قدرًا أكبر
من التحكم في كيفية ومتى يكشفون عن إصابتهم
لآلخرين ،وهو ما يتطلب معرفة مهارات الكشف .على
الرغم من محدودية اخلبرة حول كيفية حتقيق ذلك،
توضــح أدلة جنـوب أفريقـيا أن املقـاربات التي تتخـذ من
األسرة مركزًا لها ،وتعمل على حتسني مهارات الكشف
لدى أولياء األمور املتعايشني مع الفيروس ،متثل منهجية
مهمة ميكن تبنيها مع املراهقني )55(.إن املداخالت التي
تدعم كشف املراهقني عن حالتهم يجب أن تضع
في حسبانها تطور قدراتهم ،وفاعليتهم الذاتية،
()57 ،56
والعالقات اجلنسية واألسرية.
إن حتقيق الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني
املتعايشني مع فيروس نقص املناعة البشرية
يتطلب أن تقوم البرامج اخلاصة بالفيروس بإشراك
املراهقني ومجتمعاتهم احمللية في التصدي للوصمة
االجتماعية ،وغيرها من احلواجز الثقافية التي متنع
املراهقني من التمتع بحياة جنسية صحية .في
دراستنا ،كان املراهقون املتعايشون مع الفيروس
مصممون على إقامة عالقات جنسية صحية ،لكن
التقاليد الثقافية كانت غال ًبا ما حتول دون مناقشة
عالقاتهم اجلنسية مع والديهم .إن تعزيز قدرة
التواصل بني اآلباء واملراهقني ،حول اجلنس والعالقات،
إيجابيا على السلوك اجلنسي
ميكن أن يُيسـر ويؤثـر
ًّ
للمراهقني )59 ،58(.كما أن حتسني الشعور بالراحة عند

احلديث حول اجلنس ،واحلياة اجلنسية ،والعالقات ،قد
يتطلب برامج تركز على اآلباء لتمكينهم من حتسني
التواصل مع مراهقيهم املصابني بفيروس نقص
()60
املناعة البشرية ،مثلما حتقق ذلك بنجاح في أوغندا.
رابعا؛ هناك حاجة إلى ضمان تدريب مقدمي اخلدمات
ً
الصحية ،بوجه خاص ،على صحة املراهقني .وعلى
خالف ما يحدث في معظم البلدان الغربية ،فإن صحة
تدريبيا في أفريقيا جنوب
تخصصا
املراهقني ليست
ً
ًّ
الصحراء )61(.على أن التدريب القائم على الكفاءة،
ملقدمي الرعاية الصحية ،حول صحة املراهقني قد
ثبتت فاعليته في بوتسوانا )62(.وحققت وزارة الصحة
في أوغندا جنا ًحا في حتسني مهارات التشاور حول
الفيروس مع املراهقني لدى املستشارين املتخصصني،
وذلك عن طريق برنامج تدريبي مماثل على أساس
الكفاءة .لقد كانت السمة املميزة لهذه املبادرة،
التي نُفذت بالشراكة مع املنظمات غير احلكومية،
تتمثل في مشاركة ذات مغزى من جانب املستفيدين
الرئيسيني في حتديد احتياجاتهم في مجال املشورة،
مما أسهم في تطوير منهج أولي وتعزيز قدرة مقدمي
اخلدمة على تناول قضايا املراهقني )63(.وفي زمبابوي،
كان تدريب مقدمي الرعاية الصحية يُشرك املراهقني
أنفسهم ،حيث يشرحون جتربتهم في التعايش مع
()64
الفيروس واحتياجاتهم النفسية.
وبإيجاز؛ تطرح النتائج التي توصلنا إليها
أن اخلدمات الصحية في زامبيا ميكن أن تتغير
لتصبح أكثر مالءمة للمراهقني ،وذلك من خالل
عدد من املقاربات ،مبا فيها )1( :استخدام املقاربات
التشاركية لتحديد اخلدمات التي تُقدم للمراهقني؛
( )2حتديد مقدمي الرعاية الصحية الذين ميكنهم
حتمل مسؤولية رعاية املراهقني وحتويلهم من طب
األطفال إلى خدمات الكبار؛ ( )3تعزيز الكفاءات لدى
مقدمي الرعاية الصحية لتقدمي اخلدمات الصديقة
للمراهقني؛ ( )4االستجابة للظروف الفردية ،فضال ً عن
السياق االجتماعي األوسع من املراهقني املتعايشني
مع فيروس نقص املناعة البشرية ،أي في ما يتعلق
باحلواجز االجتماعية ،واالقتصادية ،والوصمة ،وغيرها
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 «الوكالة السويدية،بني آخرين؛ وإلى ممولي الدراسة
Swedish International »للتعاون اإلمنائي الدولي
 من خاللDevelopment Cooperation Agency
«برنامج أفريقيا اإلقليمي للتحالف الدولي لفيروس
Africa Regional »مرض اإليدز/نقص املناعة البشرية
Programme of the International HIV/AIDS
 ووزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة،Alliance
Evidence for »من خالل «دليل احتاد أعمال البحوث
.Action Research Consortium

) متكني املراهقني املتعايشني5( من احلواجز الثقافية؛
 وأن يصبحوا،مع الفيروس من الدفاع عن أنفسهم
.عناصر رائدة من أجل التغيير

شكر وتقدير
، ومساعدي البحث،نود أن نتوجه بالشكر للشباب
Fabian والبالغني الذين شاركوا؛ وإلى فابيان كاتالدو
 الذي شارك في تصميم بروتوكول الدراسة؛،Cataldo
 مبا فيه «رابطة اإليدز،وإلى الفريق االستشاري للبحث
 من،Southern Africa AIDS Trust »أفريقيا اجلنوبية
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