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هـصفحة

ملخص تنفيذي
لطاملا اعُتِب إرشاك املصابني باجُلذام يف األنشطة الرئيسية للخدمات املعنية باجُلذام من األمور الرضورية. 
ومع ذلك، مل حيظ هذا األمر بالقدر الكايف من االهتامم من قبل أولئك املعنيني بتقديم اخلدمات. ومل يكن 
َمت هلم هذه اخلدمات، فضال  لدى صانعي السياسات الوعي الكايف بأمهية إرشاك هؤالء الناس الذين ُصمرِّ
عن االعرتاف باملسامهات اهلامة التي قدمها هؤالء الناس الذين عانوا من اجلذام ملجتمعاهتم والعامل. . مع 
ذلك، بات خالل العقد املايض من املسلم به عىل نحو متزايد أن الناس الذين تعرضوا شخصيًا للمرض هم 
من الرشكاء املهمني يف املعاجلة. وإن ضامن استحواذ األشخاص املصابني باجُلذام عىل حمور اهتامم البنامج 

سيكون له آثار عميقة عىل الطريقة التي جيري هبا ختطيط وتقديم وتقييم هذه اخلدمات. 

ت هذه الدالئل اإلرشادية بالتشاور والرشاكة الفعالة مع املصابني باجُلذام. إن التحول من األسلوب  لقد ُأِعدَّ
املرتكز عىل مقدم اخلدمة، إىل األسلوب املرتكز عىل الفرد والذي يستهدف تشارك املسؤولية واختاذ القرار 
ليس باألمر البسيط؛ وهذا يتطلب قدرًا أكب من االلتزام وتعدياًل كبريًا يف هيكل البنامج تقديم اخلدمة. 
كام يدرك أيضًا هذا األسلوب أن أفراد أرسة املصاب باجُلذام يلعبون دورًا هامًا يف مساعدة الفرد املصاب 
التوجه،  هذا  إعادة  باجُلذام. من خالل  املعنية  اخلدمات  تقديم  املساعدة يف  إىل  باإلضافة  اليومية  احلياة  يف 
باجُلذام ومتكني األشخاص  املعنية  اخلدمة  نوعية كبرية يف  إدخال حتسينات  هائلة، مع  املكاسب  تكون  قد 

املصابني هبذا املرض.  

وقد جرى حتديد العديد من القضايا االسرتاتيجية، التي جرى تصنيفها عىل أهنا إما قضايا أساسية أو تنفيذية. 
فالقضايا األساسية هي الوصمة والتمييز؛ واملساواة والعدالة االجتامعية وحقوق اإلنسان، واجلندر. وأما 
القدرات؛  وبناء  والتدريب  واملشورة،  والدعوة؛  واالتصاالت،  والتثقيف  اإلعالم  فهي  التنفيذية  القضايا 
واإلحالة، والوقاية من العجز؛ والتأهيل؛ والتخطيط واإلدارة بام يف ذلك رصد اخلدمات؛ وحشد املوارد، 

والبحوث، ورصد وتقييم عملية تسهيل إرشاك األشخاص املصابني باجلذام.

واملوضوع الرئييس للدالئل اإلرشادية هو التعرف عىل خبات األفراد الذين أصيبوا باملرض، ومن خالل 
الرشاكة، ومتكني هؤالء األفراد من املساعدة يف تقديم اخلدمات املعنية باجُلذام. ينبغي بذل اجلهود لتعزيز 
الفرص لكل فرد لتحقيق السبل التي يمكن من خالهلا املشاركة يف اخلدمات املعنية باجُلذام. وهذا يؤدي يف 
النهاية إىل املساواة يف   إتاحة اخلدمات النوعية لألفراد املصابني باجُلذام واحرتام دورهم كأعضاء مسامهني 

يف املجتمع. 

ال بد للبامج الرامية إىل تعزيز الرشاكة مع األشخاص املصابني باجُلذام وأرسهم، وكذلك عىل اجلامعات 
املدنية أن توفر الوسائل لبناء القدرات من خالل التدريب والدعم، حتى يتسنى للناس املصابني باجُلذام أن 

يشاركوا بفعالية يف جمال اخلدمات املعنية باجُلذام.

ونتائجها،  العملية  توثيق  الرضوري  ومن  بسيطة.  ليست  باجُلذام  املصابني  األشخاص  مشاركة  تسهيل  إن 
وتقديم املالحظات عىل الدروس املستفادة ، وتعميم النتائج عىل مجهور أعرض لتوسيع نطاق العملية.



وصفحة

الدالئل اإلرشادية لتعزيز مشاركة األشخاص املصابني باجُلذام  يف اخلدمات املعنية باجُلذام 

التعريفات واملصطلحات
يف سياق هذه الدالئل اإلرشادية، يشري مصطلح »األشخاص« أو »األفراد« إىل مجيع الناس 
اخلاضعني حاليًا للمعاجلة من اجُلذام واألفراد الذين تم شفاؤهم من هذا املرض. وال ينبغي 

اإلشارة إىل الناس الذين مل يعودوا يتلقون العالج بأهنم »مرىض« خارج الوسط الطبي.

من املهم دائاًم اإلشارة إىل األفراد باستخدام املصطلح »شخص« يف البداية. عىل سبيل املثال، 
قل »شخص مصاب باجُلذام« “a person affected by leprosy” أو شخص مصاب 
بداء هانسن« “a person affected by Hansen’s disease”. وهذا أفضل من ذكر 
  ”leprosy-affected person“مثل اإلنجليزية  باللغة  اجلملة  هناية  كلمة شخص يف 
املوحدة  اإلنسانية  عىل  يؤكد  اجلملة  بداية  يف  »شخص«  املصطلح  استخدام  أن  حيث 
ينبغي  بلغات أخرى  باجُلذام  ثانويًا. عند اإلشارة إىل شخص مصاب  أمرًا  اجُلذام  وجيعل 
االلتزام بمفهوم كتابة »شخص« يف بداية اجلملة وجتري الرتمجة املالئمة وفقًا لذلك مع أخذ 

الوضع املحيل يف احلسبان.    

باللغة  أو  لغة  بأي  يضاهيها  ما  أو  »جمذوم«  مثل  املهينة  املصطلحات  استخدام  ينبغي  ال 
العامية. 

أو  ه«،  »ُمشوَّ مثل  وأوصاف  و»امُلعايِن«،  »الضحية«  مثل  الواسامت  استخدام  ينبغي  ال 
املصاب  أو    ”PAL“باجلذام املصاب  الشخص  اختصار  مثل  اإلنكليزية  االختصارات 

باجلذام“LAP”  التي ال تعرتف بكينونة الفرد بمعزل عن املرض.  

االختصارات

IDEAالرابطة الدولية من أجل الكرامة والتكامل والنهوض االقتصادي

IECاإلعالم والتثقيف واالتصاالت

ILEPاالحتاد الدويل لرابطات مكافحة اجُلذام

NGOمنظمة غري حكومية

PODالوقاية من العجز

SMHFمؤسسة ساساكاوا الصحية

UNHRCجملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

WHOمنظمة الصحة العاملية



1صفحة

مقدمة
األسالف،  من  قادمة  بأصوات  اإلنسان  يف  هتتف  أشياء  هناك  حتٍد...  لكنه  مرض،  جمرد  ليس  »اجُلذام 
منها...«  واحد  واجُلذام  املظلم،  املايض  يف  وقعت  قديمة  أخطاء  بتصحيح  عرصنا  يف  املستنريين   وتطالب 

األستاذ ت. ن. جاغاديسان، اهلند، نارش ومؤلف ومعلم وعامل اجتامعي واجه شخصيًا حتديات اجُلذام. 

ارتبطت الوصمة باجُلذام، الذي كان سائدا بالفعل يف كل ثقافة وأدى إىل التمييز، والنمطية، والتوسيم، وبالتايل 
لألمم  العامة  اجلمعية  اعتامد  إن  املجتمع.  يف  املساواة  قدم  عىل  املشاركة  من  باجُلذام  املصابني  األفراد  استبعاد 
عىل  للقضاء  اإلرشادية  والدالئل  باملبادئ  املتعلق  للقرار   2010 عام  األول(  )كانون  ديسمب   21 يف  املتحدة 

التمييز ضد األشخاص املصابني باجُلذام وأفراد أرسهم ُيَعد َمعَلاَم. 

ويف يونيو )حزيران( 2010، عقدت منظمة الصحة العاملية اجتامعًا تارخييًا يف مانيال لصياغة الدالئل اإلرشادية 
من  املحددين  اخلباء  نصف  وكان  باملرض.  املعنية  اخلدمات  يف  باجُلذام  املصابني  األشخاص  مشاركة  لتعزيز 
الذين عانوا شخصيا حتديات اجُلذام. وحتاول الدالئل اإلرشادية مساعدة مديري البامج عىل حتديد  األفراد 
العالقة إلرشاك  فيها، وتقرتح االسرتاتيجيات ذات  باجُلذام  تتيح إرشاك األشخاص املصابني  التي  املجاالت 

األفراد لتحسني وتعزيز اخلدمات املعنية باجُلذام يف البلدان املوطونة.  

اإلجراءات التي تستهدف تعزيز مشاركة األشخاص املصابني باجُلذام ينبغي أن تصبح جزءًا ال يتجزأ من اجلهود 
العظيمة التي تستهدف املعاقني بشكل عام والتي تشمل أيضًا سائر األشخاص املحرومني.

والعدالة  واملساواة،  والتمييز؛  الوصمة  الرئيسية:  القضايا  من  منها  قضايا   3 ُتعَتَب  حمددة،  قضية   14 من 
االجتامعية وحقوق اإلنسان؛ واجلندر. أما باقي القضايا، وعددها 11، فهي قضايا تنفيذية: اإلعالم، والتثقيف، 
والتأهيل؛  العجز؛  من  والوقاية  واإلحالة؛  القدرات؛  وبناء  والتدريب  واملشورة؛  والدعوة؛  واالتصاالت؛ 
والتخطيط واإلدارة؛ وحشد املوارد؛ والبحوث؛ والرصد والتقييم. ولكل قضية من هذه القضايا، تقدم الدالئل 
اإلرشادية وصفًا عامًا للمالمح األساسية، وتقرتح جمموعة حمددة من اخليارات االسرتاتيجية، وتعرض قائمة 

باألنشطة التي تساعد عىل وضع القضايا يف املنظور الصحيح.   

وتشمل الرعاية الكاملة  ضامن الفرص لألشخاص املصابني باجُلذام للعمل بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية 
وسائر مقدمي اخلدمة إليتاء وتوفري تكافؤ فرص احلصول عىل اخلدمات. وعندما يتحول مستخدمو اخلدمة إىل 
الصحية. وتعتب مشاركة األشخاص  للرعاية  املرجوة  الفوائد  البنامج  مشاركني ومتعاونني وميرسين، حيقق 
املصابني باجلذام وأفراد أرسهم أمرًا حيويًا يف إزالة اخللل من خالل حتديد االحتياجات، وزيادة الطلب، وإقامة 

الروابط، وضامن التنسيق.

وسيقوم مقدمو الرعاية الصحية بتعزيز ومحاية حقوق األفراد من خالل إنشاء بنية وبيئة لتحسني نوعية احلياة 
لألشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم باجُلذام، من خالل حتسني اخلدمات، وتوفري تكافؤ الفرص. 



2صفحة

الدالئل اإلرشادية لتعزيز مشاركة األشخاص املصابني باجُلذام  يف اخلدمات املعنية باجُلذام 

1. القضايا األساسية
1-1   الوصمة والتمييز

الوصمة هي عملية اجتامعية تتميز بالتوسيم، والنمطية، واالستبعاد، والرفض، واخلوف، والتوبيخ، واإلقصاء، 
وحقوق  االجتامعية،  والعدالة  املساواة،  من  احلرمان  إىل  تؤدي  باجُلذام  املتعلقة  والوصمة  التقدير.  وعدم 
اإلنسان. وهي أحد العوائق الرئيسية أمام كشف احلاالت ومعاجلتها، وغالبًا ما تؤدي إىل التفكك االجتامعي 
واالقتصادي. وهتدد الوصمة والتمييز النساء واألطفال أكثر من غريهم مما يستلزم تركيزًا خاصًا عىل وضعهم.  

وُيَعد التغلب والقضاء عىل الوصمة كأفراد وكمجتمع خطوة حاسمة نحو االندماج التام ومشاركة األشخاص 
باجُلذام  املصاب  الشخص  من  لكل  املهم  ومن  للمجتمع.  الرئييس  التيار  يف  أرسهم  وأفراد  باجُلذام  املصابني 

واملجتمع أن يكون لدهيم أمثلة إجيابية وأن خيلقوا إطارًا مرجعيًا جديدًا يستبدل العقائد والتقاليد البالية.

االسرتاتيجيات

g  العمل مع األشخاص املصابني باجُلذام، لتحديد وتغيري املواقف، واملعتقدات، واملامرسات
السلبية

يتعني عىل األفراد واملؤسسات املسؤولة عن تعزيز الصحة أن تقدر اخلبة والدور الكبري لألشخاص 
العملية. وهذا  بتخطيط  املعنية  االستشارية  املجموعة  من  ليكونوا جزءًا  باجُلذام ودعوهتم  املصابني 
يتضمن وضع هدف مشرتك، وتطوير الفهم املتبادل لألدوار واملسؤوليات، وحتديد املهارات الالزمة 
إىل  اإلشارة  مسئولية  واملجتمع  اإلعالم  وسائل  تتحمل  أن  أيضا  الرضوري  ومن  األدوار.  ألداء 

الشخص املصاب باجلذام بطريقة دقيقة وكريمة.

g توفري الفرص لتبادل اخلربات، وإعداد مواقف جديدة واكتساب مهارات جديدة

االنعزال.  إىل  يؤدي  مما  أنفسهم  جتاه  سلبية  مواقف  باجُلذام  املصابني  األشخاص  بعض  ُيظِهر  قد 
توفر فرصة  والتي  التمكني،  تنظيم حلقات عمل حول  األمر هي  للتصدي هلذا  الوحيدة  والطريقة 
لتقاسم النجاحات والتحديات، ووضع تصورات جديدة، وتعزيز فهم إمكانيات كل شخص ومدى 
التمكني  حول  واالقتصادية  االجتامعية  العمل  حلقات  الناجحة،  األمثلة  ومن  للمجتمع.  فائدهتا 

وتقوم هبا املنظامت املختلفة بام يف ذلك تلك التي يقودها األشخاص املصابون باجلذام.

إن توفري الفرص لألفراد املصابني باجلذام للعمل يف اخلدمات املعنية باجلذام يؤدي إىل متكني الناس 
وتزيد الثقة بأنفسهم. وباملثل، فإن توفري الفرص هلؤالء األشخاص لتحسني أوضاعهم االقتصادية، 
واملجتمع  الفرد  أرسة  داخل  االجتامعية  اهلوية  تعزيز  عىل  يساعد  الدخل،  إدرار  برامج  خالل  من 
إعادة  يف  نجحوا  الذين  لألشخاص  ويمكن  للمرأة.  السيام  رضوري  أمر  وهذا  الذات.  وحتسني 

تعريف أنفسهم اجتامعيا أن يصبحوا قدوة لآلخرين.
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g العمل املشرتك لتعزيز تعديل أو إلغاء قوانني التمييز

يف بعض البلدان مازالت تطبق قوانني التمييز منذ سنوات مضت. ومن الرضوري أن يعمل األفراد 
والبامج معا إلعداد حتالفات مع املسؤولني عىل خمتلف املستويات ومع املرشعني داخل احلكومات 
املحلية والوطنية، ملعاجلة هذه القضية. وُتَعدُّ املبادئ والتوجيهات للقضاء عىل التمييز ضد األشخاص 
املصابني باجلذام وأفراد أرسهم والتي أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمب )كانون األول( 

عام 2010 قرارًا هامًا من شأنه أن يساعد يف معاجلة قضايا حقوق اإلنسان يف العديد من البلدان.

1-2   املساواة، والعدالة االجتامعية، وحقوق اإلنسان 
املساواة والعدالة االجتامعية هي معتقدات أساسية وهي األساس لتحقيق حقوق اإلنسان، وتنص عليها دساتري 
اإلنسان  متبادل حلامية حقوق  تعزيز  اإلنسان. وجيري  العاملي حلقوق  اإلعالن  البلدان وكذلك يف  من  العديد 
وتعزيز العافية. وهذا أمر رضوري لتنسيق اإلجراءات الطبية واالجتامعية والقانونية من خالل تضافر جهود 
الداعم  الترشيعي  الذين عانوا شخصيا من اجلذام وأرسهم واحلكومة واملجتمع. وبينام يكون اإلطار  األفراد 

رضوريًا، يكون عمل املواطن أساسيًا.

االسرتاتيجيات

g  العمل مع األفراد واملنظامت التي متثل األشخاص املصابني باجلذام، لتثقيف الناس الذين
عانوا من اجلذام، والعاملني يف الربنامج، واملجتمع، حول حقوق اإلنسان

إلعداد  اجلذام  حتديات  عىل  تغلبوا  الذين  األفراد  ومواهب  معرفة  من  االستفادة  املهم  من 
االسرتاتيجيات التي تعزز العدالة واملساواة والتمكني واملشاركة. فمن الرضوري إقامة رشاكات مع 
األشخاص املصابني باجلذام ومنظامهتم إلعداد برامج تثقيفية للمساعدة عىل حتفيز عامة الناس لضامن 

إتاحة الفرص للجميع، بغض النظر عن حالتهم الصحية أو االجتامعية أو االقتصادية.

هناك 4 وثائق لألمم املتحدة توفر املعلومات حول حقوق اإلنسان. وهذه الوثائق هي: القرار املعني 
بالقضاء عىل التمييز ضد األشخاص املصابني باجُلذام وأفراد أرسهم، الذي وافق عليه جملس األمم 
املتحدة حلقوق اإلنسان واجلمعية العامة لألمم املتحدة )2010(؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
الدويل  والعهد  )1979(؛  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  عىل  القضاء  واتفاقية  )2006(؛  اإلعاقة 

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )1966(.      

g  .تشجيع الناس عىل املساعدة يف حتديد وتصحيح انتهاكات حقوق اإلنسان

يف حماولة لتحديد وتوعية أولئك الذين يتجاهلون حقوق األشخاص املصابني باجلذام، ينبغي دعم 
حلقوق  انتهاكات  من  عنها  املبلغ  احلاالت  مجيع  توثيق  إىل  الرامية  جهودهم  يف  واملنظامت  األفراد 

اإلنسان والتصدي هلا.
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1-3   اجلندر
يف أجزاء كثرية من العامل، يصيب اجلذام عددًا كبريًا من الرجال بمقدار ضعف ما يصيب النساء. ومع ذلك، فمن 
املسلم به عموما أن الوصمة والتمييز تصيب املرأة بشكل أكب. باإلضافة إىل ذلك، يف بعض املجتمعات يكون 
الوصول إىل اخلدمات أكثر صعوبة بالنسبة للنساء. وتواجه املرأة عقبات عديدة يف كثري من األحيان بسبب قلة 

مواردها املالية.  

االسرتاتيجيات

g إعداد مجاعات الدعم

مجاعات الدعم هلا أمهية خاصة بالنسبة للنساء. وقد ثبتت فعالية قدرة النساء يف تشجيع بعضهن البعض 
عند التعامل مع التشخيص والعالج، واآلثار االجتامعية هلذا املرض، لتكون وسيلة فعالة للتخلص من 
الوصمة وتعزيز القيادة. وُيعد اختيار مكان لالجتامع حيث تشعر النساء بالراحة أمرًا رضوريًا لنجاح 

اجلامعة.

g العمل املشرتك للدفاع عن احلقوق وإلتاحة تكافؤ الفرص للرجال والنساء

قم بتحديد القيادات النسائية التي تأثرت باجلذام، بحيث يمكنها أن تكون بمثابة قدوة وأن تساعد يف 
توعية النساء بحقوقهن. باإلضافة إىل ذلك، يمكن دعم خباهتن بالوثائق للدعوة إلجراء تغيريات يف 

املامرسات التي تستبعد املرأة وحترمها من  الفرص ومتنع احلقوق املتساوية هلا.   

وُتَعد حلقات العمل املعنية بتمكني املرأة، مثل تلك التي عقدت يف نيبال، والبازيل، واهلند، من قبل 
مجعيات األشخاص املصابني باجلذام، وسيلة هامة لتحديد املشاكل واحللول، وتطوير القيادة. ومن 
الرضوري أن تتمكن النساء املصابات باجلذام من االنضامم إىل سائر مجاعات الدعم التي تشجع عىل 

متكني املرأة والعكس صحيح.

g تشجيع مشاركة املرأة يف عمليات اختاذ القرار

من الرضوري إدراج خبة النساء اللوايت تغلبن عىل حتديات اجلذام وقدمن مسامهات كبرية ألرسهن، 
واملجتمعات املحلية والدولية، وذلك لدمج منظور مراعاة الفوارق بني اجلنسني يف مجيع السياسات، 
وعىل مجيع املستويات ويف مجيع املراحل. ويف أي أمر يتعلق بتطوير السياسات أو تقديم اخلدمات، أو 

التدريب، فإنه جيب أن يكون السؤال األسايس هو: »هل تم استشارة النساء املصابات باجلذام؟«

ومن الرضوري تسهيل إدراج املرأة يف مجاعات املساعدة الذاتية بحيث يمكنها القيام بدور مؤثر يف 
تغيري توقعات مقدمي اخلدمة. 

g تشجيع مشاركة املرأة يف تقديم اخلدمات

ينبغي تشجيع املنظامت املنسقة أو الراعية للخدمات املعنية باجلذام عىل إرشاك املرأة يف نظام تقديم 
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اخلدمات. فمن الرضوري زيادة الوعي بحقوق ومعارف ومهارات املرأة، حتى تتمكن من املشاركة 
يف ختطيط وتقديم اخلدمات. ويمكن حتقيق ذلك من خالل التدريب املناسب واحللقات الدراسية.

2.     القضايا التنفيذية
2-1  اإلعالم، والتثقيف، واالتصاالت 

يشجع اإلعالم والتثقيف واالتصاالت الناس عىل تنفيذ مدى من األنشطة التطوعية لتعزيز عافيتهم. اخلرافات 
التمييز وانتهاك حقوق اإلنسان. ويكون املجتمع املستنري  واألفكار اخلاطئة مفاهيم ومواقف سلبية تؤدي إىل 
وأقدر عىل إدراك املشكلة وأكثر مياًل للعمل بأساليب تفيد املجتمع. ويكون األشخاص املصابون باجلذام هم 
أنسب األشخاص لتبديد املفاهيم اخلاطئة وإحداث تغيري يف املواقف، ومشاركتهم يف جهود اإلعالم والتثقيف 
استخدام  إن  املجتمع.  يف  املرض  هذا  حول  التوعية  جمال  يف  حتسينات  إلحداث  رضوري  أمر  واالتصاالت 
املصطلحات التي تعزز الكرامة أمر رضوري يف مجيع جوانب اإلعالم والتثقيف واالتصاالت. وينبغي استخدام 
ع الرتمجة املالئمة إىل اللغات األخرى  لغة حترتم »الناس أواًل«، مثل »الشخص املصاب باجلذام«. وجيب أن ُتَشجَّ
يتأكد  أن  املبذولة يف جمال اإلعالم والتثقيف واالتصاالت، جيب  املفهوم. وكجزء من اجلهود  مع مراعاة هذا 

البنامج أن مجيع املواد التعليمية املستخدمة تعطي  صورة إجيابية عن اجُلذام.   

االسرتاتيجيات

g   إتاحة الفرص لألفراد ليصبحوا قادة وقدوة

الفرص  وإتاحة  ودعمها.  لألفراد  القيادية  القدرات  عىل  التعرف  فيها  يتم  التي  املنتديات  تشجيع 
لألفراد لتبادل خباهتم ليصبحوا قدوة لآلخرين، سواء داخل عامل اجلذام أو بشكل عام.

g  عامة وتشجيع  الشخصية  خرباهتم  لتبادل  باجُلذام  املصابني  لألشخاص  الفرص  إتاحة 
الناس، ومقدمي الرعاية الصحية، وخمتلف قادة املجتمع عىل التفكري عىل نحو شامل   

ويزيد  واخلرافات  اخلاطئة  املفاهيم  يزيل  العامة  املحافل  واخلبات يف  والتجارب  التصورات  تبادل 
الوعي يف املجتمع حول قابلية مرض اجلذام للشفاء. وهذا أيضا يساعد عىل بناء الثقة بالنفس. ومن 
خالل التفاعل مع عامة الناس، يمكن للشخص املصاب باجلذام تعزيز احرتام األشخاص املصابني 

هبذا املرض.

g العمل املشرتك لتثقيف قادة الرأي ووسائل اإلعالم

الناس  عامة  عىل  املعلومات  نرش  يف  رئيسيًا  دورًا  يلعبوا  أن  يمكنهم  باجُلذام  املصابون  األشخاص 
فضاًل عن وسائل اإلعالم وغريهم ممن يساعدون يف تشكيل الرأي العام. وينبغي بذل اجلهود لتعزيز 
تغطية وسائل اإلعالم للقضايا االجتامعية مثل العدالة، واملساواة، وإرشاك الناس املصابني باجُلذام 
من خالل البيانات واالفتتاحيات الصحفية. وتساعد هذه اجلهود يف التغلب عىل العوائق التوعوية، 
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أو يف جمموعات  القيام بذلك بشكل فردي  والثقافية، واالجتامعية للوصول إىل اخلدمات. ويمكن 
بالتعاون مع املهنيني يف الرعاية الصحية، والعمل االجتامعي، ووسائل اإلعالم.

g توعية مقدمي الرعاية الصحية الختاذ مواقف إجيابية نحو األشخاص املصابني باجُلذام

تنترش الوصمة والتمييز ليس فقط يف املجتمع ككل، ولكن أحيانًا أيضًا بني مقدمي الرعاية الصحية. 
مع  رشاكات  تكوين  الرضوري  ومن  األحيان.  أغلب  يف  وملتوية  خمتلفة  بطرق  عنه  يعب  ما  وهذا 
عىل  للتغلب  مستدامة  بمبادرات  للقيام  األقران  مجاعات  من  وغريها  االجتامعي  العمل  مجاعات 
مثل  للمناقشات،  منتديات  إقامة  وتساعد  الصحية.  الرعاية  ملقدمي  موجهة  تكون  بحيث  الوصمة 
حلقات العمل حول التمكني، والتي تشمل كال من األفراد الذين أصيبوا باجلذام ومقدمي الرعاية 

الصحية، عىل إزالة العراقيل واملفاهيم اخلاطئة. 

g إعداد مواد تثقيفية بمكون اجتامعي

عامة  أجل  من  الصحية  الرعاية  مقدمو  يعدها  التي  واالتصاالت  والتثقيف  اإلعالم  أنشطة  تقترص 
الناس يف أغلب األحيان عىل القضايا الصحية، وعادًة ما تكون املعلومات املقدمة من منظور مقدم 
باملرض يف حتديد مالءمة وحمتوى  املصابني  اخلدمات الصحية. ومن الرضوري إرشاك األشخاص 

املواد التثقيفية وإدراج آرائهم وخباهتم. 

2-2   الدعوة
أو سياسة خاصة، وذلك  ُمعنيَّ  أجل سبب  الشعبي من  الدعم  الدعوة، وهي عملية طلب  التأكيد عىل  يزداد 
عامة  آراء ومواقف  التأثري عىل  وُيَعدُّ  للمرض.  الطبية  اجلوانب  أمهية  بقدر  للُجذام  االجتامعي  اجلانب  ألمهية 

الناس وصانعي السياسات أمرًا رضوريًا لتعزيز املساواة والعدالة االجتامعية وحقوق اإلنسان. 

االسرتاتيجيات

g  املحلية، والوطنية، والدولية ليصبحوا أمام األفراد عىل األصعدة  املتاحة  الفرص  تعزيز 
من عوامل التغيري اإلجيايب    

لتحقيق  الفرصة  هلم  تتح  مل  ولكن  للقيادة،  كبرية  إمكانية  باجلذام  املصابني  األفراد  من  العديد  لدى 
هذه اإلمكانية. وال بد من حتديد وتوفري الفرص أمام القادة املحتملني للمشاركة يف حلقات العمل 

والبامج التدريبية لتعزيز معارفهم حول االحتياجات والعمليات التنظيمية واملجتمعية. 

ومن الرضوري أيضًا تشجيع إقامة املنتديات حيث يتبادل فيها األفراد اخلبات واحلكمة، ويناقشون 
القضايا االجتامعية والتنفيذية والبامج اهلامة التي يمكن أن تؤدي إىل تغيريات إجيابية يف جمال تقديم 

اخلدمات. 

ويمكن للجهود املنظمة إحداث تغيريات كبرية، كام حدث يف اهلند بالضغط عىل البملانيني من قبل 
األفراد  الحتياجات  كامل  تقييم  عمل  إىل  دفع  مما  باجلذام،  املصابني  األشخاص  من  مكونة  منظمة 

املصابني باجلذام.
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g إقامة رشاكات إلذكاء الوعي

يمكن إجراء مقابالت شفوية، واستخدام الصور اإلجيابية التي تركز عىل القدرة بدال من الرتكيز عىل 
التحديات  العجز، والرتكيز عىل حكمة وإبداع األفراد خللق الوعي حول كيفية تغلب األفراد عىل 
ليصبحوا قدوة إجيابية، ليس فقط لسائر املصابني باجلذام، بل بالنسبة للمجتمع بصفة عامة. ويمكن 
اإلعالم عىل  التغطية يف وسائل  زيادة  الصحف، وتشجيع  واالفتتاحيات يف  الرأي  تشجيع  كذلك  

القضايا االجتامعية مثل العدالة واملساواة وإرشاك الناس املصابني باجلذام.

g دعم املنظامت املكونة من الناس املصابني باجُلذام حلشد وبناء التحالفات

توفري الدعم والفرص للجامعات، واملنظامت، والشبكات املكونة من الناس املصابني باجُلذام إلقامة 
رشاكات مع سائر املنظامت مثل املنظامت غري احلكومية أو املعاهد التي تعمل يف نفس املجال.

2-3    املشورة
أن تضم  باجلذام. ويمكن  تم تشخيص إصابتهم  لنجاح معاجلة من  أمران هامان  واملشورة  النفيس  الدعم  إن 
املشورة معلومات عامة حول املرض، والرعاية الذاتية، واحرتام النفس وحقوق اإلنسان. وإذا مل يتوفر لدى 
برامج مكافحة اجلذام املوارد الالزمة لتقديم املشورة، قم بتحديد خيارات بديلة متتد بني الوكاالت املجتمعية 

واملواد التعليمية وبني املصابني باملرض. فمشورة األقران هي اخليار األمثل وبالتايل ينبغي التشجيع عليها.

االسرتاتيجيات

g  عند النفيس  الدعم  خدمات  عىل  احلصول  لضامن  باجلذام  املصابني  األشخاص  إرشاك 
التشخيص، وأثناء العالج، ويف األوقات األخرى حسب احلاجة

مصدر  أفضل  هم  أيضًا  باجلذام  املصابون  يكون  ما  وغالبًا  رضوري،  أمر  النفيس  الدعم  توفري  إن 
للدعم، ألنه يمكنهم تبادل املعلومات، واملساعدة يف التغلب عىل مشاعر اخلوف، وتوجيه الناس نحو 

املوارد املجتمعية.

دعم  نظام  من  يستفيدوا  أن  باجلذام  حديثًا  إصابتهم  تشخيص  جرى  الذين  لألشخاص  ويمكن 
اآلخرين املصابني باملرض من قبل، والذين يمكنهم املساعدة يف احلفاظ عىل ارتباط متواصل وهام 
مع االحتياجات اخلاصة لكل فرد. ويمكن ألعضاء نظام الدعم املكون من املستشارين من األقران 
تبادل املعارف األساسية حول أعراض اجلذام، والعناية باإلصابات وأنواع األدوية املستخدمة لعالج 
اجلذام ومضاعفاته، وموارد املجتمع املتاحة لتقديم اخلدمات الصحية والنفسية، ومعرفة سبل التبليغ 
عن انتهاكات حقوق اإلنسان، والقدرة عىل التعرف عىل العقبات الكامنة أمام الرعاية الصحيحة، 

وإدراك أمهية الرعاية الذاتية.
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g إنشاء مجاعات املساعدة الذاتية التي يقودها األشخاص املصابون باجلذام ممن لدهيم اخلربة

ن مجاعات املساعدة الذاتية موردًا هامًا أيضًا للمشورة والدعم النفيس. فالرسائل اإلجيابية الثابتة  تكورِّ
ت  التي ترسلها اجلامعة ستؤدي إىل تأثري إجيايب. ومن الرضوري التواصل مع  شخص حيتذي به مرَّ

عليه من قبل مشاكل مشاهبة.

2-4   التدريب وبناء القدرات
العملية.  املهنية أو  املهارات  نتيجة لتدريس  التدريب إىل اكتساب املعارف، واملهارات، والكفاءات  يشري لفظ 
ويمكن لألفراد املصابني باجلذام االستفادة عىل نحو عظيم من أنشطة بناء القدرات ويمكنهم يف املقابل أيضًا 
التدريب واملساعدة عىل بناء قدرات الذين يقدمون اخلدمات يف املجتمع. ويمكن للتدريب أن يفيد يف تعزيز 
قدرات املشورة، والرعاية الذاتية، وحشد املوارد، وإقامة الرشاكات، وإعداد النامذج القيادية، وتطوير القيادات. 

االسرتاتيجيات

g  تعزيز إتاحة الفرص أمام األشخاص واملنظامت لزيادة قدرهتم عىل املشاركة يف اخلدمات
املتعلقة باجلذام

واالقتصادي،  االجتامعي  التأهيل  مثل  اخلدمات  تقديم  يف  باجلذام  املصابني  األشخاص  دمج  جيب 
والرعاية الذاتية، واملشورة، ومراعاة العدالة بني اجلنسني، ويف أنشطة التصدي للوصمة، واجلندر، 

وقضايا حقوق اإلنسان. وجيب إعداد دورات تدريبية نوعية، وإتاحتها لألفراد.

g  العاملني يف املرشوع حول كيفية إرشاك األشخاص املصابني باجلذام يف برامج تدريب 
إرشاك سائر األفراد املصابني باجلذام

األشخاص الذين أصيبوا باجلذام هلم دور هام يف حتفيز العاملني يف البنامج واملرشوع حول القضايا 
االجتامعية، وكذلك تقديم اإلرشادات حول إرشاك األشخاص املصابني باجلذام يف اخلدمات املعنية 
الرئيسية  العمل االجتامعي  باجلذام. ويمكن لألشخاص املصابني باجلذام ولدهيم خبة يف جماالت 
يف  العاملني  سائر  مثل  خبهتم  عىل  ومكافأهتم  املوارد،  بحشد  املعني  املدربني  فريق  إىل  ينضموا  أن 

التدريب.

2-5   اإلحالة
اإلحالة هي عملية مساعدة شخص للوصول إىل خدمة أو تدخل متخصص غري متاح حمليًا. وهي إحدى أهم 
مكونات الصحة العمومية، املستندة إىل مبدأ تقديم الرعاية الكاملة لشخص ما. وهي ترتاوح بني تقديم املشورة 

إىل دمج الشخص يف املجتمع.

وتتخطى الرعاية الشمولية مفهوم الصحة البدنية، وجيب أن تضم مجيع املكونات األساسية التي جتعل احلياة 
الرزق،  الصحة، والتعليم، وسبل  القطاعات وتضم  الشاملة متعددة  الرعاية  الكريم. وتكون  بالعيش  جديرة 
والشؤون االجتامعية، والتمكني، ومراعاة حقوق اإلنسان. ونظرًا ألن رعاية األشخاص املصابني باجلذام كانت 
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ضئياًل  اهتاممًا  األحيان  أغلب  يف  األفراد  يالقي  لذا  الصحية،  الرعاية  ملقدمي  الرئيسية  املسؤولية  أساسًا  تعتب 
من اجلهات األخرى، وهذا نتيجة لقلة الوعي، وقلة التدريب واملهارات، وعدم الفهم، وعدم التنسيق. وتعد 
التوازن، وزيادة للطلب، وتقوية للروابط،  مشاركة األشخاص املصابني باجلذام رضورية للتخلص من عدم 
واملجتمعات،  وأرسهم،  أنفسهم،  الناس  جهود  خالل  من  قوي  إحالة  نظام  إقامة  ويمكن  للتنسيق.  وضامنًا 

واجلامعات املدنية، والعاملني يف اخلدمات. 

االسرتاتيجيات

g  العمل املشرتك مع األشخاص املصابني باجلذام للتعرف عىل اخلدمات والدعوة لإلحالة
إليها 

إتاحة الفرص أمام األشخاص املصابني باجلذام ألن ينضموا إىل مجاعات املجتمع املدين التي تساعد 
يف إعداد شبكة لتقديم اخلدمات الشخصية بمرونة لدعم األفراد املحتاجني إىل خدمات معينة غري 
متاحة هلم حمليًا. ويمكن لألشخاص املصابني باجلذام أن  يلعبوا دورًا هامًا يف إعداد دليل للخدمات 

مع حتديد مواقعها اجلغرافية، ونرش املعلومات عن هذه اخلدمات.

وغالبًا ما تنترش املعلومات عن املستشفيات، واملعاجلة، وتوفر خدمات التأهيل يف مناطق حمددة فقط،  
عن طريق نقل املعلومات من شخص آلخر. وتسهل إقامة شبكة بني األشخاص املصابني باجلذام يف 

املناطق املختلفة عىل الناس تبادل املعلومات املفيدة.

g العمل مع األشخاص املصابني باجلذام لدعم سائر املصابني هبذا املرض

يمكن لألفراد املصابني باجلذام معاونة غريهم من األشخاص املصابني باملرض بالتعاون مع اجلامعات 
املدنية واملنظامت املجتمعية ملساعدهتم يف التغلب عىل العقبات املالية، واهليكلية، والشخصية التي حتد 
من حصوهلم عىل الرعاية.  فالذين عانوا من هذا املرض يمكنهم املساعدة يف إتاحة الفرص املحلية 
الرعاية  ودعم  واالنفعايل،  التقني  اإلرشاد  تقديم  وكذلك  والوظائف،  املهني  والتدريب  للتعليم، 

الذاتية، سواء عىل املستوى الفردي أو من خالل جمموعات املساعدة الذاتية.

g إدراك الدور اهلام لألفراد كمورد هام للمعلومات حول أفضل املامرسات

يعد األشخاص املصابون باجلذام موردًا هامًا حيث يمكنهم، من خالل التحالفات االسرتاتيجية مع 
اجلامعات املدنية واملنظامت املجتمعية، أن يساعدوا يف إقامة منب إلعداد ونرش أفضل املامرسات يف 

املواقع املختلفة من خالل استمرارية الرعاية الكاملة.

g استخدام اخلربة الفردية لألشخاص املصابني باجلذام لتحفيز مقدمي اخلدمة

يمكن أن يشكل التباين االجتامعي، والتعليمي، والثقايف بني مقدمي الرعاية الصحية واألشخاص 
املصابني باجلذام عقبة أمام احلصول عىل خدمات عالية اجلودة. وعىل املستفيدين من اخلدمات دور 

رئييس يف حتفيز مقدمي الرعاية الصحية.
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2-6   الوقاية من العجز
إن املبادئ األساسية للوقاية من العجز هي: »التشخيص«، و»التدريب«، و»الدعم«، و»التكامل«. وهناك عدة 
العجز. وهذا يشمل  الوقاية من  طرق يمكن أن يساهم من خالهلا أشخاص من ذوي اخلبة يف زيادة فعالية 
املشاركة يف برامج لتحسني التشخيص املبكر، ومساعدة وتشجيع اآلخرين عىل ممارسة الرعاية الذاتية؛ ومساعدة 
األفراد يف احلصول عىل اخلدمات مثل اخلدمات الطبية، أو االجتامعية، أو االقتصادية. ويمكن القيام هبذا العمل 
إما عىل املستوى الفردي أو عن طريق مجاعات املساعدة الذاتية، بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية واملنظامت 

املجتمعية. 

االسرتاتيجيات

g      إرشاك األشخاص املصابني باجلذام يف تشجيع األفراد عىل السعي للتقييم املبكر

يف أغلب األحيان، يشجع األشخاص املصابون باجلذام اآلخرين عىل السعي للتقييم، والتشخيص، 
واملعاجلة يف وقت مبكر حيث أهنم فعاًل عىل وعي بفوائد ذلك. وجيب إتاحة الفرص وتقديم التدريب 

املالئم لألشخاص املصابني باجلذام حتى يشاركوا رسميًا يف هذه العملية.

g  الناس وحتديد  الذاتية  الرعاية  تعزيز  يف  رسميًا  باجلذام  املصابني  األشخاص  مشاركة 
املحتاجني ملامرسة الرعاية الذاتية

العاملة.  ويمكن ملن عانوا من اجلذام ونجحوا  الفرد، وهي خدمة كثيفة  الذاتية عىل  الرعاية  ترتكز 
يف التغلب عىل حتدياته أن يشكلوا قدوة فعالة ملساعدة اآلخرين الذين يعانون من مشاكل مشاهبة. 
سيعمل تعزيز فرص حتسني القدرات، وتبادل اخلبات، وتشجيع اآلخرين عىل زيادة مقدرة الفرد عىل 
االرتقاء بالرعاية الذاتية. ويمكن لألشخاص املصابني باجلذام أن يصبحوا أول املتصلني باألشخاص 

أثناء املتابعة وبعد اكتامل العالج.

g  واألجهزة لألدوات  املحتاجني  األفراد  حتديد  يف  باجلذام  املصابني  األشخاص  إرشاك 
املساعدة مثل األحذية الواقية

يتعلموا كيفية حتديد املحتاجني إىل أدوات وأجهزة خاصة.  يمكن لألشخاص املصابني باجلذام أن 
ويمكنهم التواصل مع البنامج الوطني، واملنظامت غري احلكومية، واملشاريع اخلاصة، للحصول عىل 

اخلدمات الرضورية وتسليمها ملن حيتاج إليها.

2-7   التأهيل
املجتمع. يف  مندجمني  وكأفراد  بكرامة،  منتجة  حياة  عيش  عىل  باجلذام  املصابني  األشخاص  التأهيل   يساعد 
الصحية  واخلدمات  واملجتمع،  وأرسهم  لألفراد  املشرتكة  اجلهود  خالل  من  الناجح  التأهيل  حتقيق  ويمكن 
والتعليمية واملهنية واالجتامعية املالئمة. وهيدف التأهيل الناجح إىل حتسني جودة احلياة عن طريق إتاحة فرص 

أكثر عدالة من خالل التمكني االجتامعي واالقتصادي، وله أيضًا تأثري قوي عىل احلد من الوصمة والتمييز.
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االسرتاتيجيات

g  التأهيل إىل  املحتاجني  األفراد  حتديد  يف  باجلذام  املصابني  األشخاص  مشاركة  تشجيع 
البدين واالجتامعي واالقتصادي، وتشجيع مشاركتهم يف خدمات املتابعة    

الناس املصابون باجلذام هلم دور هام يف حتديد األفراد املحتاجني للخدمات واملساعدة عىل جلبهم 
إىل مراكز اخلدمة. وجيب أن تشمل أنشطة التأهيل أيضًا أعضاء األرس املحتاجني. ويمكن مساعدة 
املشاريع التي تقدم خدمات التأهيل عىل نحو جيد من قبل األشخاص املصابني باجلذام عىل مستوى 

املجتمع.

g حتديد القدوة لآلخرين للتشجيع عىل التمكني

ملقدمي  املهم  ومن  لآلخرين.  قدوة  بمثابة  يكون  واقتصاديًا  اجتامعيًا  متكينه  جيري  الذي  الشخص 
اخلدمة حتديد من يمكن االقتداء هبم بالتعاون مع املنظامت املحلية املكونة من الناس املصابني باجلذام 

أو مجاعات املساعدة الذاتية أو من خالل املنظامت املجتمعية، وإرشاكهم يف هذه العملية. 

g تشجيع مجاعات املساعدة الذاتية يف التعّرف عىل برامج التأهيل والعمل معها

للعيش  البعض  بعضهم  لدعم  مشابه  تفكري  لدهيم  أناس  ِقَبل  من  الذاتية  املساعدة  مجاعات  بدأت 
البلدان، يوجد عدد كبري من األعضاء  املشرتكة. ويف بعض  معًا من أجل حتقيق رفاهيتهم  والعمل 
البنكية  القروض  عىل  احلصول  مقدورهم  يف  يكون  ولذلك  الذاتية  املساعدة  مجاعات  إىل  منضمني 
واملنح احلكومية. وهم يتعاونون معًا من أجل حتسني األحوال املعيشية للناس يف املجموعات. ويف 

الوقت املناسب، يصبحون صوتًا قويًا ومسموعًا يف املجتمع.

g التشجيع عىل إجراء حلقات عمل حول التمكني االجتامعي واالقتصادي

إن حلقات العمل املعنية بالتمكني االقتصادي واالجتامعي تتيح لألفراد إدراك سبل حتسني حياهتم 
بشكل  منها  واستفاد  البلدان،  خمتلف  يف  بنجاح  العمل  حلقات  من  العديد  َذ  ُنفرِّ وقد  ثقتهم.  وبناء 
املهمشون ومن يعيشون منعزلني عن املجتمع. وقد شارك املسئولون عن الصحة يف احلكومة  كبري 
واملسئولون عن الرعاية االجتامعية يف تلك احللقات وحثوا األفراد عىل االستفادة من برامج احلكومة. 
ويف بعض األحيان، جيري تنظيم حلقات العمل أساسًا من ِقَبل الناس املصابني باجلذام أنفسهم عىل 

أن ُيقَدم الدعم املايل الالزم من املنظامت غري احلكومية.

g تعزيز مشاركة املنظامت التي تسعى إىل االهتامم بالوصول واملشاركة عىل قدم املساواة

إن االنخراط مع منظامت أخرى معنية بحقوق اإلنسان وهلا قضايا وأغراض متشاهبة سيتيح الفرص 
لتبادل اخلبات واملشاركة يف التمثيل أمام احلكومات لضامن تلبية االحتياجات.

خدمات  ضمن  باجلذام  املعنية  التأهيل  خدمات  دمج  عىل  التأكيد  األخرية  األعوام  يف  تصاعد  وقد 
وبرامج تأهيل األشخاص املعاقني. وعىل نفس النحو، فإن االنخراط مع منظامت تركز عىل قضايا 
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التي  اخلبات  لتبادل  الفرصة  سيتيح  االجتامعية  والعدالة  املرأة  قضايا  مثل  مشرتكة  اهتاممات  ذات 
تساعد عىل تعزيز الوصول واملشاركة عىل قدم املساواة.

والعكس صحيح، جيب أن تكون اجلامعات املعنية باجلذام منفتحة لينضم إليها سائر األفراد املصابون 
بالعجز يف املجتمع.

2-8   ختطيط وإدارة اخلدمات
عب  باجلذام  املصابون  األشخاص  اكتسبها  التي  الشخصية  واملعلومات  واملعارف  اخلبات  أن  إدراك  يتعني 
إصابتهم باملرض ميزة قيمة لتحسني جودة اخلدمات املعنية باجلذام. وُيَعد األشخاص املصابون باجلذام أفضل 
مورد لتحديد احتياجاهتم ومشاكلهم، والتوصية بالسياسات، وحتديد األولويات. وعىل مدار السنوات أظهر 
وجيري  باجلذام.  املعنية  اخلدمات  وإدارة  ختطيط  حتسني  عىل  قدرهتم  باجلذام  املصابني  األشخاص  من  العديد 
أصيبوا  الذين  األشخاص  أن  اعتبار  عىل  الرشيكة  احلكومية  غري  واملنظامت  الوطنية  البامج  مدراء  تشجيع 
واالعرتاف  »عمالء«  أو  للخدمات  »متلقني«  أو  »مستهلكني«،  اعتبارهم  من  بداًل  متساوون  رشكاء  باجلذام 
باألساس املنطقي وكذلك بفائدة إرشاك هؤالء األفراد ومنظامهتم كرشكاء نشطني يف ختطيط وإدارة اخلدمات. 

االسرتاتيجية

g  إدراك أن الناس لدهيم خربة السيام يف اجلوانب االجتامعية والطبية للمرض، ولدهيم معرفة
بالثقافة املحلية، والعادات، واملعتقدات، واللغة، وإرشاكهم يف السياسات والتخطيط    

حيددوا  أن  والرشكاء،  احلكومية  غري  املنظامت  وكذلك  املستويات،  مجيع  عىل  البامج  مدراء  حيتاج 
األفراد أو اجلمعيات املوجودة املعنية باألشخاص املصابني باجلذام الذين يمكنهم املساعدة يف حتسني 
اخلدمات املعنية باجلذام عن طريق إرشاكهم يف ختطيط وإدارة هذه اخلدمات. ويمكن تطوير قدرات 
جمموعات  خالل  من  واإلدارة  التخطيط  يف  هبم  اخلاصة  واجلمعيات  باجلذام  املصابني  األشخاص 
سبل  وإدراك  احتياجاهتم،  حتديد  يمكنهم  حيث  التمكني  حول  العمل  وحلقات  الذاتية  املساعدة 
مواجهتها، وحل املشاكل وتطوير القدرات القيادية. ومن الرضوري إتاحة الفرص أمام األشخاص 
املصابني باجلذام للمشاركة يف خمتلف املنتديات لتخطيط اخلدمات املعنية باجلذام. ومن املهم التصدي 

حلواجز اللغة يف هذه املنتديات لضامن املشاركة املتساوية والتواصل القوي. 

2-9   حشد املوارد
ويمكن  املوارد.  حشد  يف  هامًا  حمفزًا  عاماًل  يكونوا  أن  اجلذام  حتديات  واجهوا  الذين  لألشخاص  يمكن 
وعىل  قوهتم  عىل  دليل  ذاهتا  حد  يف  النشطة  مشاركتهم  ألن  الفاعلني  واملسامهني  املنظمني  ضمن  يندرجوا  أن 
التحوالت اإلجيابية التي حتدث يف املجتمع. وال يقترص حشد املوارد دائاًم عىل التمويل فقط. بل يمكن أن يشمل 
التعليم، والتوظيف، والتفاعالت االجتامعية، وحتسني سبل احلصول عىل اخلدمات. وسيتطلب  زيادة فرص 

حشد املوارد خططًا جرى إعدادها بحرص وتعاون وثيق مع املنظامت ذات التفكري املتشابه. 
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االسرتاتيجيات

g  املحلية احلكومات  مع  املوارد  بتوفري  األشخاص  فيها  يطالب  التي  الرشاكات  إعداد 
واملنظامت غري احلكومية، وتنظيم املناسبات املحلية جلمع األموال

بالتعاون مع  الوعي والتمويل  للغاية إلذكاء  باجلذام يف موضع مناسب  يعتب األشخاص املصابون 
فرصًا  األموال  مجع  أنشطة  يف  األشخاص  إرشاك  وسيتيح  املتشابه.  الفكر  ذات  املدنية  املجموعات 
يتيح  هذا  ألن  والرصد،  التخطيط  عملية  يف  املشاركة  أيضًا  األفراد  عىل  ويتعني  اجلمهور.  لتوعية 

الفرصة للضغط من أجل زيادة التمويل.

g  إتاحة فرص املشاركة أمام األشخاص املصابني باجلذام يف هيئات صنع القرار يف املنظامت
املعنية بالتمويل

إن إرشاك األفراد يف عملية صنع القرار ومجع األموال سيضمن مستوى عاٍل من احلساسية والوعي، 
وهذا من شأنه أن حيسن فعالية البامج واألنشطة.

g  مراعاة حول  الناس  وعي  إذكاء  أجل  من  باجلذام  املصابني  األشخاص  مع  التعاون 
األخالقيات واحلقوق املتعلقة باسرتاتيجيات وأدوات مجع األموال

ينبغي أن يستند مجع األموال عىل مبادئ حقوق اإلنسان، وأال يقترص عىل اجلوانب الطبية للمرض. 
اجلذام.  عن  السلبية  الصور  استخدام  عن  األموال  بجمع  املعنية  املنظامت  ابتعاد  ضامن  املهم  ومن 
الصدد عدم وقوع  باجلذام يف هذا  املصابني  باألشخاص  املعنية  املنظامت  أن يضمن إرشاك  ويمكن 

االسرتاتيجيات، عن طريق اخلطأ، يف الرتويج للوصمة والتمييز.

2-10   البحوث
للبيئة االجتامعية واالقتصادية وسيناريوهات اجلذام،  املستمرة  التغريات  امليدانية يف ظل  البحوث  تزداد أمهية 
الذين  واملنظامت  األشخاص  جلميع  الرضوري  ومن  باجلذام.  اخلاصة  اخلدمات  من  هامًا  جزءًا  يشكل  وهذا 
جيرون البحوث مراعاة احتامل إرشاك األشخاص املصابني باجلذام ممن تتوفر لدهيم املهارات الالزمة، يف خمتلف 
املعنية األساسية، وينبغي توجيه  األفراد ألهنم اجلهة  البحوث. ويتحتم مراعاة احرتام  مراحل صياغة وتنفيذ 
اجلهود نحو بناء قدراهتم عىل إجراء البحوث، السيام يف اجلوانب االجتامعية. كام يمكنهم لعب دور حموري يف 

ضامن عدم خرق القضايا األخالقية، وكذلك يف نرش نتائج البحوث.

االسرتاتيجيات

g     تشجيع مشاركة األشخاص املصابني باجلذام يف ختطيط وتنفيذ البحوث

التي تدعم األعامل والبحوث  املنظامت غري احلكومية  املشاركة يف مجاعات الضغط مع  من احلكمة 
املتعلقة باجلذام، إلتاحة الفرص لبناء القدرات البحثية بني األشخاص املصابني باجلذام، وتشجيعهم 

عىل املشاركة كأعضاء يف الفريق البحثي.
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ومن الرضوري أيضًا التعاون مع معاهد البحوث املتصلة بتنظيم التدريب عىل األخالقيات البحثية، 
وطرق البحث، وسائر املواضيع ذات الصلة، وتشجيع مشاركة ممثلني عن املنظامت املعنية باملصابني 

باجلذام.

وسيكون من األمور وثيقة الصلة هبذا الصدد، تنظيم االجتامعات مع مدراء البامج، والباحثني يف 
إلرشاك  املنطقي  باألساس  وعيهم  إلذكاء  املشاركني  وسائر  احلكومية،  غري  واملنظامت  اجلامعات، 

األشخاص املصابني باجلذام يف إجراء البحوث.

g  البحوث جتري  حتى  باجلذام  املصابني  باألشخاص  املعنية  املنظامت  تدريب  مستوى  رفع 
بنفسها

وتتيح  باجلذام،  املصابني  باألشخاص  املعنية  املنظامت  مع  بالتعاون  التدريب  البحثية  املعاهد  تقدم 
الفرص لألشخاص املصابني باجلذام إلجراء البحوث، السيام يف ما يتعلق باجلوانب االجتامعية مثل 

قياس الوصمة، والرعاية الذاتية، واملشورة، والتأهيل االجتامعي واالقتصادي.

2-11   الرصد والتقييم 
تطوير  يف  األشخاص  يفضله  ما  مراعاة  بأمهية  العمومية  الصحة  برامج  إدراك  تزايد  األخرية،  السنوات  يف 
اخلدمات، والتعاون النشط مع األشخاص واملنظامت يف عملية صنع القرار. وترجع رغبة البنامج الوطني يف 
تشجيع مشاركة األشخاص املصابني باجلذام يف التخطيط والرصد إىل الضغوط التي متارسها الوكاالت املمولة، 
والتغرّي الرسيع يف االجتاهات املهنية نحو الرعاية، والوعي املتزايد لدى األفراد بحقوقهم. وتؤدي مشاركة األفراد 
املتلقني للخدمات يف صنع القرار إىل رفع مستوى جودة اخلدمات، واالمتثال باملخطط العالجي واالستمرار 
فيه. كام تساهم املشاركة أيضًا يف التمكني ورفع مستوى االحرتام الذايت. وتساعد يف إحداث تغريات اجتامعية، 

مثل احلد من الوصمة والتمييز.

ومع أن حتديد جمموعة من املؤرشات سيكون هو السبيل املثايل لقياس النجاح، فمن املهم مراعاة قصور نظام 
دوريًا.  ونرشها  ناجحة  أمثلة  مجع  هو  واقعية  األكثر  اخليار  وسيكون  التكامل.  سياق  يف  والسيام  املعلومات، 
وهناك خيار آخر متمثل يف مواجهة ثالث قضايا أساسية والعمل عىل تعزيز قوة ومستوى مشاركة األشخاص 

املصابني باجلذام فيها.

االسرتاتيجية

g  االستفادة من خربة األشخاص املصابني باجلذام للمساعدة يف حتديد الثغرات املوجودة
يف نظام الصحة العمومية سواء قبل أو أثناء أو بعد العالج    

جيب أن يستقي البنامج باستمرار آراء األشخاص املصابني باجلذام. ويفضل العمل مع األشخاص 
املصابني باجلذام يف تقييم مدى مراعاة الكرامة أثناء تقديم اخلدمة.
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3.      شكر وتقدير
الذين  األفراد  بالشكر ملسامهات هؤالء  اجلذام  بمكافحة  املعني  العاملية  الصحة  ملنظمة  العاملي  البنامج  يتقدم 
عانوا شخصيًا من اجلُذام وشاركوا يف اجتامع مانيال، بمن فيهم أولئك الذين خدموا يف فريق العمل وساعدوا 
يف تنظيم وتيسري االجتامع. كام يود البنامج أيضًا تقديم الشكر لسائر أعضاء فريق العمل بجانب املمثلني عن 

املنظامت املشاركة واخلباء الذين جعلوا هذه الدالئل اإلرشادية متاحة.

4.      قراءات إضافية يوىص هبا
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