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  فيفا سالود ، المكتب المؤسسي العالمي، 

 1210 -تشوسي دي هيتش ب  ، 53

 بروكسل ، بلجيكا 

www.phmovement.org 

 



 
 

3 

 محتويات ال

  والسياق والخطة اإلستراتيجية  بي ايتش ايمالغرض من المنحة ورؤية :  المقدمة    أوالً 
  

5  

  كوفيد  لـ  بي ايتش ايم حملة الصحة للجميع والحقوق الصحية واستجابة      ثانيا 
  

11  

  14  في مناطق جنوب آسيا والهند  بي ايتش ايمحمالت   .  1  
  16  في أمريكا الالتينية  بي ايتش ايمحمالت   .  2  
  18  المحيط الهادئ  وجنوب شرق آسيا    منطقة في  بي ايتش ايمحمالت   .  3  
  19  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  بي ايتش ايمحمالت   .  4  
  22  في أوروبا  بي ايتش ايمحمالت   .  5  
  23  في منطقة شرق وجنوب إفريقيا  بي ايتش ايمحمالت   .6  
  26  في منطقة غرب ووسط إفريقيا  بي ايتش ايمحمالت   .7  
  26  في منطقة أمريكا الشمالية  بي ايتش ايمحمالت   .8  
  27  التنسيق العالمي لحملة الصحة للجميع   .  9  

  
  بي ايتش ايم   حركة بناء    ثالثا 

  
35  

  37  في جنوب آسيا والهند  بي ايتش ايمحركة  بناء   .1  
  38  في أمريكا الالتينية  بي ايتش ايمحركة  بناء   .2  
  40  في جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ  بي ايتش ايمحركة  بناء   .3  
  41  في أوروبا  بي ايتش ايمحركة  بناء   .4  
  42  منطقة شرق وجنوب أفريقيا في   بي ايتش ايمحركة  بناء   .5  
  42  في غرب ووسط أفريقيا  بي ايتش ايمحركة  بناء   .6  
  43  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  بي ايتش ايمحركة  بناء   .7  
  43  في أمريكا الشمالية  بي ايتش ايمحركة  بناء   .8  
  44  بناء الحركة على المستوى العالمي  .9  

  
  47  الشعوب بناء القدرات وجامعة الدولية لصحة     رابعا 

  51  تحليل نقدي للصحة القائم على  تعزيز االقتصاد السياسي القوي     خامسا 
  55  إدارة الصحة العالمية     سادسا
جائحة كورونا    المشروع: تعزيز الوصول العادل إلى المنتجات الطبية في سياق    سابعا 

19  
63  

  71  العالمية  بي ايتش ايممنظمة     سادسا
  

  

 

  



 
 

4  

  

  

 ...   الشعوبحول حركة صحة نبذة 

) هي شبكة عالمية تجمع بين نشطاء الصحة الشعبية واألكاديميين  بي ايتش ايمحركة صحة الشعوب ( 
وصانعي السياسات والممارسين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية من جميع أنحاء  

وجود في  (ايل ايم آي سيز). ولـ بي ايتش ايم   المنخفضة والمتوسطة الدخلالعالم، ال سيما من البلدان 
 دولة.  80أكثر من 

بي  ب (وصحة الشعإجتماع لـ بعد أول  2000) في ديسمبر بي ايتش ايم( الشعوب تم إنشاء حركة صحة 
  في ، كوينكا  2005(  وب لصحة الشع إجتماعات ) في بنغالديش. ومنذ ذلك الحين ، ُعقدت ثالث ايتش ايه

بنغالديش مرة أخرى). وشارك   في سافار  2018جنوب إفريقيا ؛ و  في كيب تاون  2012اإلكوادور ؛ 
 دولة.  70مندوب من أكثر من  1000أكثر من  تلك الجمعيات في كل من  

لصحة ، الذي حدد الوضع الصحي العالمي،  الشعوب من أجل اميثاق تماد باع  2000بي ايتش ايه   قد قام
وحدد العوائق الرئيسية أمام الصحة للجميع واعتمد مجموعة من المبادئ واألولويات واالستراتيجيات  

 لتوجيه الحركة االجتماعية لصحة الناس على مستوى العالم. 

العالمي واإلقليمي التي تدمج جهود دوائرها  عدًدا من األنشطة على المستويين  بي اتيش ايم تدعم 
 تشمل: هي  القطرية. و

منظمة  من لصحة العالمية التقرير  ة حاسم ةبديلوهي ): جي ايتش دبليو( العالمية  الصحية المراقبة   
 حتى اآلن.  اي تم نشر خمسة تقارير منه تالوالصحة العالمية  

 . من بي ايتش ايمالقدرات  الرئيسي لبناء برنامج ال): آي بي ايتش يو( الشعوب  لصحة الدولية الجامعة   

  الدعم  وتقديم   المراقبة): العالمية الصحة  منظمة   مراقبة  ذلك في  بما (  العالمية الصحة  إدارة دمقرطة   
) وتقديم تحليل نقدي لسياسة  دبليو ايتش أو ( العالمية  الصحة ةمنظم لدمقرطة المبذولة للجهود  الحاسم

 . العالميةالصحة 

المختلفة التي تقوم   التحريك ): إطار تنظيمي عالمي ألعمال ايتش ايف ايه سي(  للجميع الصحة  حملة   
 بها الحركات االجتماعية حول العالم. 

متنوعات  لتواصل والتعاون في لالعالمية" على أنها تقوية  الشعوب يجب النظر إلى رؤية "حركة صحة 
على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية. وقد    التي تعمل جتماعية منظمات والحركات االهائلة من ال

لعبت هذه الحركات وال تزال تلعب دوًرا حاسًما في تهيئة الظروف من أجل صحة أفضل والحصول  
هؤالء األفراد والمنظمات تاريخهم والتزاماتهم وهوياتهم  ولعلى رعاية صحية الئقة بتكلفة ميسورة.  

تلك األعمال وكذلك هو  هذا التقرير هو لمحة عن  و الحركة. هذه تنوع الثري هو قوة الخاصة ، وهذا ال
  على المستوى العالمي ...   بي ايتش ايم   اقام به تي ال األعمال عن تقرير  
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  حركة 
  ب وصحة الشع

  إلى األمام  انظر            إلى الخلف  انظر

 

  واألصدقاء لالنضمام إلينا لـ بي أيتش أيم نرحب بجميع نشطاء 

4  
  ديسمبر 
2020  

 بالتوقيت العالمي  1100
 مساًء بتوقيت الهند القياسي 4.30
 مساًء بتوقيت بانكوك القياسي 6.00
 المركزي صباًحا بتوقيت القياسي 5.00
  ظهراً بتوقيت وسط إفريقيا  1:00

 169035رمز المرور:   4285 3466 914لإلجتماع:   زوم معرف    

  الترجمة الفورية متوفرة باللغتين اإلسبانية والفرنسية    
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 : 2020عام لـ سياق  ال

تأثرت أنشطتنا ومشاركاتنا بشكل كبير بأزمة  قد كما كان الحال مع بقية العالم ، في العام الماضي ، 
المنتظم في مجاالت مواضيعية مختلفة   بي ايتش ايم  أعمال وإن كانت واالستجابة لها.   19-كوفيد جائحة 
على المجاالت الموضوعية المختلفة استلزم وطالب باستجابتنا ومشاركتنا   الجائحة، فإن تأثير  ت قد تأثر

 بطرق مختلفة. 

خالل أهمية المحددات االجتماعية والسياسية للصحة لتحقيق العدالة الصحية والصحة للجميع أصبحت  
التعامل مع هذه القطاعات   بي ايتش ايملـ  البلد ن على جميع وحدات أكثر وضوحا بشكل صارخ. كا

قد  أعطانا فرصة لإلشارة إلى هذه التقاطعات والعوامل السياسية التي  هو قد المختلفة بقدراتها المختلفة.  
بي  أشار إليها  قد  . كان هذا باإلضافة إلى القضايا الحالية التيترفعها منذ فترة طويلة كانت بي ايتش ايم 

مثل تزايد عدم المساواة وسلطة الشركات عبر الوطنية ، وظهور قوى مناهضة للديمقراطية ،   ايتش ايم
نهج الرعاية  ل، وتهديدات  اإلنعاشالنزوح ، وتقلص مساحات وأزمة المناخ ، وتفاقم النزاعات وحاالت 

ذلك ، كانت هناك أيًضا مقاومة من الحركات  الخصخصة المتزايدة. ومع والصحية األولية الشامل  
 ضد السياسات المعادية للشعب والليبرالية الجديدة والظلم.  والتحريكات الشعبية 

كان ال بد من تعديل أساليب التنظيم والتواصل  عمليات اإلغالق والقيود المفروضة على السفر   وجه في  و
والعمل    الحشد منحتهم فرصة إلعادة في الحقيقة   على أن األزمة   بي ايتش ايمتتفق معظم مناطق و  . أيًضا

 ساعد في زيادة المشاركة واالنعقاد بشكل متكرر. قد معًا وأن نمط االجتماع عبر اإلنترنت 

 الخطة اإلستراتيجية: 

: إعادة تنشيط الصحة  2025-2020خطتها اإلستراتيجية:  بي ايتش ايم طورت قد في العام الماضي ، 
للسنوات   بي ايتش ايم تحدد الخطة اإلستراتيجية أهداف واستراتيجيات   سياق عالمي جديد. فيللجميع 

لرؤية التوجيهية للصحة  كالصحة الشعوب من أجل اميثاق  اعتبار ) ، مع 2025-2020لقادمة (الخمس ا
 . عادل في عالم 

تم تطوير الخطة اإلستراتيجية من خالل عملية تشاركية واسعة النطاق من المناقشات والمقابالت  قد 
  بي ايتش ايم م مؤسسو والمدخالت المكتوبة والتعليقات من النشطاء الصحيين داخل وخارج الحركة. ساه

في المجتمع المدني   بي ايتش ايموأصدقاء   بي ايتش ايمالقدامى والنشطاء الشباب وخريجو برامج 
  بعملها الجيد بشكل أفضل.  بي ايتش ايم والمؤسسات الصحية العالمية بوجهات نظرهم وفهمهم لكيفية قيام 
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 . هنا أمريكا الالتينية وهي متوفرة   بي ايتش ايمتمت ترجمة الخطة إلى اإلسبانية من قبل 
"المساواة والتنمية المستدامة بيئيًا    :بي ايتش ايمرؤية اإلستراتيجية على   بي ايتش ايم تستند خطة  

عالم تكون فيه الحياة الصحية للجميع حقيقة ؛ عالم يحترم   - والسالم هي في صميم رؤيتنا لعالم أفضل 
ويقدر ويحتفل بكل أشكال الحياة والتنوع ؛ عالم يتيح ازدهار مواهب الناس وقدراتهم إلثراء بعضهم  

 لقرارات التي تشكل حياتنا .. البعض ؛ عالم توجه فيه أصوات الناس ا
النهوض   األهداف في مجالين رئيسيين: (أ) 2025-2020 بي ايتش ايم تحدد الخطة اإلستراتيجية لـ  

و (ب) تجديد حملة الصحة  بأجندة الصحة للجميع من خالل استراتيجيات الحركة االجتماعية الرئيسية 
 للجميع من خالل المجاالت المواضيعية. 

 : األهداف
 بأجندة الصحة للجميع من خالل استراتيجيات الحركة االجتماعية الرئيسية   النهوض 

 . زيادة القوة من خالل بناء الحركة 1
 . إحداث تغيير اجتماعي من خالل الحمالت والمناصرة2
 . توسيع قاعدة المؤيدين األقوياء من خالل بناء القدرات 3
 فةمن خالل التحليل ونشر المعر  بي ايتش ايم . نشر رؤية  4
  . تغيير السياسات العالمية والوطنية من خالل الحوكمة العالمية للصحة 5
  

 تجديد حملة الصحة للجميع من خالل المجاالت المواضيعية 
 . النهوض بالنظم الصحية العادلة1
 المنصف  مجال التجارة العالمية. 2
 . ضمان التغذية والسيادة الغذائية 3
 وجي البيئة والنظام اإليكول صحة. حتمية 4
 . التركيز على العدل بين الجنسين والصحة 5
. بناء المناصرة حول الحرب والنزاع واالحتالل والهجرة القسرية والصحة (الحرب والهجرة  6

 والصحة) 
  تم تحديد االستراتيجيات واإلجراءات ذات األولوية لتنشيط الحركة على النحو التالي: 

 
 النشاط من خالل المعرفة واإللهام

   : تنشئة جيل جديد من النشطاء1األولوية  ذات  العملية
 : إعادة إشعال الوعي االجتماعي والسياسي للصحة 2األولوية  ذات  العملية
  : إظهار التفاؤل كعمل هادف من أعمال المقاومة السياسية! 3األولوية  ذات  العملية

 
 القوة من خالل التضامن 

 كات االجتماعية األخرى ودعم الهياكل والعمليات االحتوائية : التقارب مع الحر4األولوية  ذات  العملية
 الموارد  تحريك: دعم بعضنا البعض من خالل 5األولوية  ذات  العملية

 والتنسيق  التحريك التغيير االجتماعي من خالل 
 والتخطيط األهداف المركزة مع وازنة للتحديات الجديدة تالم االستجابة : 6األولوية  ذات  العملية
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: تطوير وتوسيع نطاق مناصرة أقوى من أجل النهوض بالحوكمة العالمية  7األولوية  العملية ذات 
  . للصحة بشكل أفضل

  . وأدوارها وعملياتها  بي ايتش ايم : االستمرار في توضيح وتعزيز هياكل  8األولوية  العملية ذات 

لحركة اجتماعية عالمية في القرن الحادي  : بناء أنظمة التنسيق واالتصال  9األولوية  العملية ذات  
 . والعشرين 

في األقسام التالية من هذا التقرير السنوي نقدم البرامج المنسقة عالميًا والعمل الذي تقوده الدوائر  
 والمناطق القطرية. 

ضمن هذه الموضوعات. األنشطة المذكورة ليست سوى    19-كوفيد  لـ  بي ايتش ايمتمت مناقشة استجابة 
على الويب    بي ايتش ايمبعض النقاط البارزة ويمكن االستفادة من مزيد من التفاصيل على موقع  

  ومقابض وسائل التواصل االجتماعي. 
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 جنوب أفريقيابي ايتش ايم  – للنشطاء  19تدريب مجتمعي حول فيروس كورونا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

13 

 

  

  

  

  

  

حملة الصحة للجميع لتكون بمثابة مظلة لنشاط أكثر تحديًدا حول ستة محددات   بي ايتش ايم طورت  
في تسهيل   بي ايتش ايمتسمى المجاالت المواضيعية. يتمثل دور  التي اجتماعية ذات أولوية للصحة، 

وبناء    عملية بين النشطاء الذين يجتمعون تحت كل مجموعة مواضيعية لتعزيز التضامن والتبادالت 
 التحالفات والتدخل المشترك للتأثير على السياسة على المستوى العالمي والقطري. 

تشمل مسؤوليتهم تطوير المحتوى وعقد المجموعة. المواضيع الستة  الذين  ن و لكل مجال موضوعي منسق 
 مع منسقيها مذكورة أدناه: 

 ي ن ساروجينيإ  -. العدل بين الجنسين والصحة (العدل بين الجنسين) 1
 ديفيد ليجي  - . التجارة والصحة 2
  ليندا شورو  و    سوندارارامان يت  و     سوالكشانا ناندي  -الصحية)  األنظمة . األنظمة الصحية العادلة (3
 كلوديو شوفتان  -. التغذية والسيادة الغذائية (الغذاء والتغذية) 4
  إريكا أرتياغا وأموليا نيدهي  - اإليكولوجي) . البيئة وصحة النظام اإليكولوجي (البيئة والنظام 5
 جوزيف كارابيو  - . الحرب والنزاع واالحتالل والهجرة القسرية (الحرب والصراع) 6

في ظل معظم هذه الموضوعات ، يتم العمل على المستوى القطري واإلقليمي ، مع بناء التآزر بين  
  البلدان  وفي العادةاإلقليمي والقطري.   العمل على المستوى العالمي وهذه اإلجراءات على المستوى

في جميع المجاالت الستة.  مشاركة بعض البلدان  أن  ثالثة مجاالت مواضيعية ، معأو في مجالين  نشيطة 
في األنشطة اإلقليمية والعالمية الواردة في األقسام التالية.   تنعكس بشأن هذه المواضيع   ةالمنجزواألعمال 

مواضيع الستة مفيدة لتوثيق الحمالت ، فإن العديد من الحمالت التي تجري  ومع ذلك ، في حين أن هذه ال
ال تتوافق بالضرورة  لعلها في البلدان تفعل ذلك استجابةً للقضايا الوطنية ودون الوطنية أو المحلية ، و

   مع هذا التصنيف.
االحتياجات /   على المجموعة المواضيعية بسبب   األعمال  ت هذا العام ، في بعض البلدان ، حدثوفي  

إلى   19-كوفيد  . على سبيل المثال ، أدت أزمة األمن الغذائي التي نشأت عنكوفيد المخاوف الناشئة عن 
مزيد من اإلجراءات بشأن الغذاء والتغذية في جنوب آسيا وشرق وجنوب إفريقيا ، وتقلص المساحات  

خالت في موضوع الحرب والنزاع  الديمقراطية ، واإلجراءات القمعية وخنق الحرية ، مما أدى إلى تد 
لتوزيع العادل للقاحات ، ضمن موضوع التجارة  لحملة والفي الفلبين وفلسطين ومناطق أخرى ،  

 والصحة ، في العديد من المناطق. 
واألنشطة   19 -كوفيد  لـ بي ايتش ايم استجابة   - جزأين تم تقسيم هذا القسم على نطاق واسع إلى 

  الموضوعية. 
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تأثير في جميع المجاالت / الموضوعات األخرى ، فهناك قدر كبير من    /أثر ا كان له الجائحةنظًرا ألن 

 التداخل في القسمين. 
 في مناطق جنوب آسيا والهند   بي ايتش ايم. حمالت  1

التفاوتات القائمة في الهند  أظهر العام الماضي بوضوح كيف أدى الوباء واإلغالق الالحق إلى تضخيم 
يؤثر على حياة الجميع حتى يومنا هذا ،    19 -كوفيد  كما هو الحال في البلدان األخرى. ال يزال جائحة 

 لية / األصليةي وخاصة أولئك األكثر تهميًشا ، مثل الداليت (الطبقات المضطهدة) والمجتمعات القب 
النساء  و، والعاملين بأجر يومي ، والنساء الحوامل ، المسلمة واألقليات األخرى ، والعمال المهاجرين و

 غير المتزوجات واألشخاص ذوي اإلعاقة والمتحولين جنسيا. 
   19 - لـ جائحة كوفيد بي ايتش ايم استجابة

 . للجائحة شاركت معظم دول المنطقة في أعمال اإلغاثة الناشئة عن استجابة الحكومة  -  أعمال اإلغاثة 
مع األشخاص الخاضعين للحجر الصحي وقدمت   بشكل وثيق السريالنكية   بي ايتش ايم عملت وحدة 

 . المواد الغذائية الضرورية وغيرها من مواد اإلغاثة في المخيمات التي تم احتجازهم فيها 
ألشخاص العائمة  لبنغالديش بأعمال اإلغاثة من خالل توزيع الطعام المطبوخ  بي ايتش ايم قامت 

 . 2020، في أبريل  19 -كوفيد  المتضررين من جائحة
في أعمال  ن سواستيا أبهيان أو جيه ايس ايه) ي بي ايتش ايم انديا (ج وحدات الوالية في   معظم شاركت 

اإلغاثة الناشئة عن إغالق صارم في جميع أنحاء البالد أعلن فجأة ، مما أدى إلى هجرة جماعية للعمال  
 من المدن إلى قراهم األصلية. 

أيًضا في نشر المعلومات وبناء   في الواليات في الهند ، شاركت الوحدات   -  حملة المعلومات والتعليم 
المرضى ، وتقديم الشكاوى ، والطلبات ، وإدارة   تعليم للمجتمع من خالل  19 - كوفيد  الوعي حول

 دعاوى المصلحة العامة في المحاكم.  رفع مراكز االستشارة ومن خالل
"  سارفوديا مًجا تعليميًا مجتمعيًا خاًصا يُعرف باسم "برنامج برناسارفوديا   في سريالنكا ، أطلقت حركة

 برامج تعليمية داخله. سريالنكا   وعقدت بعض المنظمات األعضاء في
في جميع أنحاء البالد ووزعت كتيبات   2020حملة لمدة شهر في أبريل  بي ايتش ايم بنغالديش  نظمت 

  توعوية. 
  (كوباك)  19 - كوفيد  ضد  الشعب حملة بي ايتش ايم نيبال قد بدأت   - 19 -الحق للصحة و كوفيد 

كوفيد   لـ جائحةحول دور القطاع الخاص في التصدي  عبر االنترنت نظمت اجتماًعا هي ). و 1ملصق(
19. 

والمنشطات    ريمديسيفير ستان أسعار األدوية ذات الصلة بفيروس كورونا مثل باك  بي ايتش ايم تراقب 
وكذلك رسوم عالج القطاع الخاص لجناح العزل ورعاية جهاز التنفس الصناعي. نظًرا ألن الصحة  

أصبحت موضوًعا إقليميًا بعد التعديالت الثامنة عشرة في الدستور وجميع المقاطعات لديها سياسة  
في باكستان يقوم بأنشطة الضغط وبناء القدرات لضمان   بي ايتش ايم ، فإن فرع  صحية خاصة بها 

باكستان أيًضا    بي ايتش ايمالتنفيذ بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك وسائل اإلعالم. تقدم 
  لتضمين الحقوق الصحية باعتبارها حقوقًا  باقصى جهدهاتسهيالت لوزارات الصحة اإلقليمية ، وتسعى 

 أساسية للمواطنين الباكستانيين. 
وواجباتنا"   19  -كوفيد  مؤتمراً صحفياً بعنوان "الوضع الحالي لوباء بي ايتش ايم بنغالديشنظمت  

بالتعاون مع  بي ايتش ايم بنغالديش آخر حول "واجباتنا للتخفيف من فيروس كورونا". نظمت مؤتمرا و
عبر اإلنترنت حول "الوصول إلى العالج في وقت  أيًضا ندوة   إكويتي ب دي شبكة العالم الثالث و 

  م  2020حدوث جائحة في بنغالديش". تشكلت سلسلة بشرية أمام نادي الصحافة الوطني بدكا عام 
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وإحداث إصالح في قطاع الرعاية الصحية وضمان   19 -كوفيد  لمطالبة باتخاذ تدابير فعالة لالستجابة لـل
 خدمات الرعاية الصحية للعمال والجماهير. 

  كوفيد حول العديد من القضايا الناشئة عن وإرشادات  اتبيان 30حوالي   جيه ايس ايه، إندياأصدرت 
مدخالت إلى اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لتقديم   جيه ايس ايه. كما قدمت 19كوفيد  واستجابة الوالية لـ

إلنسان ، ال سيما على الفئات المهمشة والضعيفة من  على حقوق ا 19 -كوفيد لتقييم تأثير جائحة نصائحال
التي نظمتها العديد  جلسة الصحة في البرلمان الشعبي  جيه ايس ايهالمجتمع ، واالستجابة المستقبلية. نظمت 

الحكومة أن تعقد جلسة البرلمانات التي تم  لتي طالبتواأغسطس)  16من منظمات المجتمع المدني (في 
 .الجائحةحجبها باسم 

 19 -كوفيد  يدور حول قضايا الوصول إلى اختبار جيه ايس ايهفي  الوالياتكان معظم عمل وحدات 
التأثير  والعالج والخدمات ذات الصلة ، ورفع االنتهاكات من قبل القطاع الخاص والمطالبة بالتنظيم ومراقبة 

لمرضى والتمييز ووصمة ل، والمطالبة بالخصوصية والسرية  19 -كوفيد  على الخدمات األساسية بسبب
إلى حد كبير من خالل إصدار البيانات ،  تلك األمور تتم  وقدالعار وقضية العاملين الصحيين وما إلى ذلك.

عبر اإلنترنت وأخيراً من خالل   مع الحكومة واإلعالم ، وتوثيق وتقديم الشهادات ، والحمالتوالدعوة 
 الوسائل القانونية.

(رابط حادثة   19 -كوفيد  مسألة استهداف المسلمين في  جيه ايس ايه تناولت وحدة والية بيهار التابعة لـ
انتخاب حكومة جديدة.  مع  2014ة المتزايدة في البالد بعد ي) ، المرتبط باالستقطاب والطائف جماعة التبليغ

لسلبية ، كانت هناك امرأة مسلمة ُحرمت من خدمات الوالدة في مستويات مختلفة من الرعاية  بسبب الرواية ا
 . جيه ايس ايهتدخل ناشطو  أن الصحية حتى 

 األنشطة حسب المجال المواضيعي 
أو  رئيسية كمقالة ة الرئيسيالجرائد اليومية الوطنية مقاالت في بي ايتش ايم نيبال  نشرت  -األنظمة الصحية

 آراء حول مختلف القضايا الصحية.
مؤتمراً حول أزمة المراحيض العامة في مدينة دكا وقضايا المخاطر الصحية بي ايتش ايم بنغالديش نظمت 

 ذات الصلة.
في سريالنكا ، عقد وزير المياه والصرف الصحي ، السيد فاسوديفا نانايكارا (عضو نشط على المدى  

اجتماعات مع أعضاء البرلمان من أجل الدعوة إلى إدراج الحقوق   )بي ايتش ايم سريالنكا الطويل في 
 الصحية في دستور سري النكا. 

ية الخاصة الجديدة  رًدا على مخطط الحكومة الهندية لربط الكليات الطب عليقاتت بي ايتش ايم إنديا قدمت  
تسليم المستشفيات الحكومية إلى القطاع   في الحقيقةوالتي تعني  الفعالةوالقائمة بمستشفيات المقاطعات 

 سلطت الضوء على المشكلة في وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي.هي الخاص ، كما 
تم تنظيم حلقة نقاش حول السالمة والصحة المهنية للممرضات في الهند في اليوم العالمي لسالمة وقد 

 دلهي ووحدات أخرى.  جيه ايس ايهالمرضى من قبل 
باكستان اجتماعا مع   بي ايت ايم نظمت ، قضية خطيرة من التقزم وسوء التغذية ا الى نظر – الغذاء والتغذية

ن مناقشة قضية التغذية واألمن الغذائي في اللجان البرلمانية. تم إطالق  جميع المجالس اإلقليمية لضما
 مشروع مناصرة تم بموجبه إجراء تحليل للميزانية بشأن تخصيص الميزانية للتغذية والصحة. 

في الهند وأصدرت معها العديد من البيانات  لغذاءل الحق  حملةالعمل بشكل وثيق مع  جيه ايس ايهتواصل  
 .الجائحةالناشئة بعد حول القضايا 

الهند في االحتجاجات ضد قضية   جيه ايس ايهشاركت وحدة والية أوتار براديش في  - العدالة بين الجنسين
 تبد الواقعة التي حيث تم اغتصاب فتاة من طائفة مضطهدة من قبل رجال من الطبقة الظالمة ،   هاتراس
  في ضجة وطنية. تي تسببتوال بها التسترتقوم ب أن الواليةحكومة 
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  الهند  في  إي ايه سي تييتم تنفيذ معظم العمل تحت هذا الموضوع من خالل فريق  - التجارة والصحة 

  هذا المشروع. في ن الثالثة التي يركز عليها الذي يعد أحد البلدا
الذي أدى إلى  آدهار بحملة معنية بالتعريف الفريد أو مشروع جيه ايس ايه ترتبط  - مواضيع أخرى

استبعاد وصعوبات لألشخاص في الوصول إلى استحقاقات الرعاية االجتماعية الخاصة بهم وله آثار  
تحاول أيًضا تحليل وانتقاد مهمة الصحة  هي اون ، على الخصوصية والمراقبة. من خالل هذه التع 

 الرقمية المقدمة جديدة. 
باكستان ورشة عمل لبناء قدرات الصحافيين الصحيين لمتابعة القضايا المتعلقة   بي ايتش ايم نظمت  

 بالصحة. 
بنغالديش مذكرة إلى لجنة االنتخابات في بنغالديش ووزارة البيئة بشأن وقف طباعة    بي ايتش ايمقدمت 

الملصقات المصفحة وإلصاقها وفقًا لتوجيهات المحكمة العليا لحماية البيئة خالل انتخابات هيئة مدينة  
  كا الشمالية والجنوبية. هاد 
  
 في أمريكا الالتينية   بي ايتش ايمحمالت  . 2

    19لجائحة كوفيد  ايمبي ايتش استجابة 
 .19كوفيد شارك النشطاء في جميع أنحاء أمريكا الالتينية في أنشطة متعددة تتعلق بـ 

تعقد أمريكا الوسطى اجتماًعا شهريًا إلطالع الجميع على آخر اإلحصائيات ومشاركة الطرق التي تعمل  
اع غير الرسمي إلى حد كبير.  بها المجموعات التي ينتمون إليها مع المجتمعات التي تخلى عنها القط

شمل العمل المجتمعي المروجين الصحيين والقابالت التقليديات والمعالجين التقليديين وغيرهم لمواجهة  
التحدي في مجتمعاتهم. تم تطوير مواد تعليمية مثيرة لالهتمام مع مجتمعات السكان األصليين في أمريكا  

سلة من الندوات عبر اإلنترنت شارك فيها أشخاص من جميع  الوسطى وبقية أمريكا الالتينية. تم عقد سل
  المناطق الفرعية ويتم تبادل هذه التحليالت على نطاق واسع. 

في معظم الحاالت ، كانت اإلحصاءات الرسمية واستجابة الحكومات غير كافية لمواجهة تحدي الوباء.  
بيانًا تم تعميمه على   ألمس ، أعدت  لذلك فإن البدائل ضرورية ويتم تطويرها في جميع أنحاء المنطقة

  نطاق واسع حول استجابة ومطالب منظمات المجتمع المدني.
بي   ه من رفقاء إعداد  عمباللغة اإلسبانية  على بعض الموارد تحت عنوان "الموارد   هنا يمكن العثور  

  في أمريكا الالتينية ". ايتش ام 
 

 حول "الصحة الجماعية والوباء ،  جتماع اقد تم عقد 
التحديات التي تواجه األوساط األكاديمية والحركات  

 بمشاركة أكاديميين   2020في يوليو   ة" االجتماعي 
 من األمريكتين (صورة مرفقة).   عية االجتما  نشطاء الحركة و

استجابات “عن موضوع نوفمبر   21وعقد اجتماع آخر في 
  . " 19جائحة كوفيد صحة األجداد والمجتمع لـ

  
  

  للدفاع  تويتيرحملة 
  ايس يو ايس عن نظام الصحة الشامل البرازيلي 
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 الثالثين لحركة اليكريمبو في األرجنتين  سنة  ذكرى

 
شكلت وحدة األرجنتين لجان دعم النظام الصحي للمتابعة الهاتفية لألشخاص المصابين بفيروس كورونا  

لنشرها في سياق الجائحة (جريال الحمراء واليكريمبو).  وتمهيديات وعائالتهم. أعدت مقاالت وكتيبات  
"ديشوجاندو ال  (  19كوفيد  محطة بمعلومات محدثة عن 22نظمت برامج إذاعية تربط هي  كما 

 مانزانيال") 
 األنشطة حسب المجال المواضيعي: 

بالذكرى السنوية  رجنتين  األ ، احتفلت 2021يومين في نوفمبر  يمتد ل في حدث  -  م البيئية ا البيئة والنظ
(زرع  "سيمراندو ال سالود دي لوس إيكوسيستيماس ابرازاندو ايل بيون فيفير"   - اليكريمبو الثالثين لـ 

تضمن هذا الحدث الجلسات العامة على اإلنترنت  قد م البيئية الصحية، واحتضان العيش الكريم). االنظ
 العمل المتزامنة.  ة وورش

مع المشاركة في المشاورة العامة حول   كان التحالف البرازيلي في أعمال المناصرة ،  -  الغذاء والتغذية
(حركة الزراعة اإليكولوجية  . مع ايم ايه إي ايل ايه  بعض مياه الشرب وتوسيم األطعمة فائقة المعالجة
نشطة للغاية في عملهم على    بي ايتش ايم األرجينتين   في أمريكا الالتينية) وشركاء آخرين ، كانت 

 لغذائية حولها. تعزيز البذور األصلية وقضايا السيادة ا
باعتباره المدافع    ،في السلفادور ، استمر المنتدى الصحي الوطني في التطور -  العدالة بين الجنسين
من  لصحة ، والمساواة بين الجنسين ، وضد العنف ضد النساء واألطفال واألشخاص لالرئيسي عن الحق 
  استمرار على  ان ايتش ايف ف تصميم أدى فقدان رفيقتنا مارغريتا بوسادا إلى تكثيو.  أيل جي بي تي آي 

 . دةواالهتمام بالمجتمعات في جميع أنحاء البل وتحريكها أنشطتها  
في مبادرة اإلضراب   ايم ايس بي في كولومبيا ، شارك العديد من النشطاء الذين يتعاطفون مع  -  أخرى

  . قد تم تسريحها  الوباء ،، ولكن بسبب  2020طني في كولومبيا الذي شمل الشهرين األولين من عام الو
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  صور من معرض حول صناعة السماد مع مجموعة جاريال في سان أندريس دي لوس أنديس باألرجنتين

 
الميثاق الوطني للحياة ونتيجة للتدابير وما حدث في مواجهة الوباء ، انضممنا إلى مبادرة تكوين 

وأعمال المناصرة السياسية لحق الصحة في   والتحريكات الذي أدى إلى سلسلة من المطالب   والصحة
 . 2020خالل النصف الثاني من عام 

 في منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ  بي ايتش ايم. حمالت  3
 19 - لـ جائحة كوفيد بي ايتش ايماستجابة 

) ، وهو تحالف من  19 -كوفيد  (استجابة المواطنين العاجلة إلنهاء  كيور كوفيد  في الفلبين ، تم تنظيم 
لنشر المعلومات الصحيحة والموضوعية عن  تم تنظيمه المنظمات الشعبية القادمة من قطاعات مختلفة  

دعمهم   بي ايتش ايم فقراء الحضر والفالحين والعمال والنساء. قدم أعضاء  مجموعات جائحة كوفيد بين 
 لهذه المبادرة. 

مراقبة وتطوير نظام  بي ايتش ايم تايالند مع بي ايتش ايم جلوبال ، تي دبليو، بي ايس آي ومركز   عملت 
  سي بي تي بي بي : تأثيرات  الحرة والتجارة  كوفيد  "  ، بعنوان  2020يوليو   30في  األدوية التايالندي 

 (رابط مقطع فيديو ، صوت تايالندي).  " على الصحة في تايالند 
مجموعة   20 –المدني  لتطويرم ، عمل منتدى إفريقيا اليابان مع دعاة الصحة الرئيسيين على مدار العا 

وأصدر سلسلة من أوراق توصيات السياسة بشأن الصحة العالمية ، وخاصة   عمل الصحة العالمية 
 ، لعملية مجموعة العشرين. 19 -كوفيد 

على  على المزارعين  حول التأثير  مع نتائج  19 -كوفيد  في كمبوديا ، تم إطالق تقرير تأثير جائحة 
تلك المنظمات  من  الحدث جهًدا جماعيًا  ذلك والطالب في البالد مع تقارير أخرى. كان مستوى صغير 

ن عن السفارات ومختلف  وحفل اإلطالق ممثل  قد شارك في التي كانت جزًءا من الدراسات البحثية. 
 الوزارات ومنظمات المجتمع المدني. 

 المجال المواضيعي: األنشطة حسب 
في كوريا الجنوبية العديد من تصريحات منظمات المجتمع المدني   بي ايتش ايمأصدرت   -  أنظمة الصحة

 ضد مقاومة األطباء الكوريين التي أثارها قرار الحكومة بإنشاء كليات طبية عامة. 
ترالية على دعم التنازل  كتب ديبورا جليسون وبيل تاونسند وديفيد ليج مقاًال دعويًا يحث الحكومة األس 

 (رابط).  لكوفيد   عن حقوق الملكية الفكرية لمنتجات الطبية
نشرت سايروم كيم وسون كيم وتشانغيوب كيم مقاًال بعنوان "التحليل الجنساني    -العدالة بين الجنسين

  ) رابطفي كوريا الجنوبية: تحٍد مشترك ودعوة للعمل". ( 19 -كوفيد  لتفشي 



 
 

19  
كوريا كوريا الجنوبية حملتها والدعوة للمطالبة بإصالح التشريعات التقييدية لإلجهاض في  بي ايتش امواصلت 
من خالل بيانات منظمات المجتمع المدني ، وعقدت مؤتمرات عامة ، وندوات عبر اإلنترنت ،   الجنوبية

 ة بما في ذلك صنع مواد تعليمية عبر اإلنترنت ونادي مناقشة الكتب. وحمالت عام
) في حادثة عنف أسري أدت إلى الوفاة. في الحادث، قام  بي اين جيبابوا غينيا الجديدة (  بي ايتش ام شاركت 

  بيسنوات. انضم أعضاء  6و  3 االرجل بضرب زوجته وقتلها تارًكا وراءها طفليها الصغيرين الذين أعمارهم
. كما شاركوا في احتجاج آخر ضد  2020إلى آخرين في مسيرة احتجاجية في يوليو  ايتش ايم بي اين جي

  .السحر المرتبط بقتل األمهات و المسنات في المناطق الريفية من البالد
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منكوريا  بي ايتش ايم كان أعضاء 
المتحدثين في ندوة عبر اإلنترنت بعنوان  

في كوريا  كوفيد  "التأثير الجنساني ألزمة
  الجنوبية" 

  
في كوريا الجنوبية" في   كوفيد عرًضا بعنوان "التأثير الجنساني ألزمةبي ايتش ايم كوريا من  ساروم كيم قدم  

  2020يونيو  26في  تي سيوالصحة  الجنسينبين عدالة الاستضافتها  شاركت في  الندوة عبر اإلنترنت التي
 (رابط). 

يشاركون بنشاط مع هذه المجموعة المواضيعية  هم الفلبين    بي ايتش ايم ثالثة أعضاء من  -  الحرب والصراع
 أنشطتها.  وينسقون

  6ليو جي ايتش دب ساهم بمقال سيكون جزًءا منقد  بي ايتش ايم الفلبين من مان تابالنغ – البيئة والنظام البيئي
 المدافعين عن البيئة والنشطاء الذين تعرضوا للمضايقات من قبل الجيش. 

نشطة للغاية في ظل هذا الدليل الشامل من كانوا الفريق الكوري الجنوبي والفرق القُطرية  - التجارة والصحة
 . تريبسوقضايا أخرى مثل تنازل  إي ايه سي تيخالل مشروع 

 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:  بي ايتش ايم. حمالت 4
التحديات التي جاءت مع كوفيد ، تمكنت لجان العمل الصحي ، كمنسق للحركة في المنطقة  جميععلى الرغم من 

من التشبيك وتفعيل جهودها مع عدد من دول المنطقة ، على سبيل المثال: األردن ، لبنان ، المغرب ، تونس  
 وجهأنشأت مشروعاً مشتركاً بعنوان "الوصول العادل إلى الصحة في  هيومصر والعراق واليمن. و

  ". الخصخصة في النظم الصحية في المنطقة العربية
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 ندوة عبر اإلنترنت نظمتها منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 19لجائحة كوفيد  بي ايتش ايماستجابة 
استضافت ندوة عبر اإلنترنت على المستوى اإلقليمي بعنوان "مستقبل النظم الصحية في منطقة الشرق  

  - تونس  - لبنان  -" تسع منظمات مجتمع مدني من (فلسطين  الجائحة األوسط وشمال أفريقيا في زمن 
 الواليات المتحدة).  - مصر  - اليمن  -المغرب 

المساهمات في وسائل اإلعالم الدولية والمحلية ، وإعداد حلقات  سلسلة من  بي ايتش ايمفي المنطقة، قدم 
إذاعية وبقعات إذاعية حول األنظمة الصحية في المنطقة العربية تم بثها على مواقع إذاعية في سبع دول  

تزامن بث هذه الحلقات مع  قد عربية (فلسطين ، األردن ، تونس ، العراق ، مصر ، اليمن ولبنان). و
  مرة يستهدف الجمهور مع التركيز على الدفاع عن الحق في الصحة.  20إذاعي تم بثه  إطالق إعالن 

  

 
  بثها.تم على األنظمة الصحية و بي ايتش ايم ميناتم إعداد الحلقات اإلذاعية بواسطة 
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    األنشطة حسب المجال المواضيعي:

سيعقدت   دبليو  حلقة   ايتش 
منظمات  مختلف  مع  نقاش 
المجتمع المدني على المستويين 
إعداد   لمناقشة  والدولي  المحلي 
داخل  دول  من  بحثية  أوراق 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

  إفريقيا 
  
  
  
  
  
  
  

الصحيةا النظ النظ  -م  في  الخصخصة  شاملة حول  دراسة  المنطقة  المنطقة  ا أعدت  في  دول  سبع  في  الصحية  م 
 ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية.   وتجريالعربية. تم االنتهاء من الدراسة باللغة العربية 

أعدت المنطقة دليالً تدريبياً بعنوان "الوصول العادل إلى الصحة" ، بقيادة لجان العمل الصحي ، وهو دليل مرجعي 
مية وحقوق اإلنسان من أجل التعامل مع االحتياجات الصحية بنهج قائم  يستهدف العاملين في قطاعات الصحة والتن

 على حقوق اإلنسان. 
أعدت تونس ورقة وطنية حول خصخصة الخدمات الصحية في المقاطعة في إطار الحركات النضالية في إطار 

ت الناشطة في  في تونس ،استجابت العديد من المنظماحركة صحة الشعوب على المستويين العالمي واإلقليمي.  
للدفاع عن الحق في الصحة ، من خالل   إليها الجمعية التونسية  قطاع الصحة للحركات االجتماعية التي دعت 

  منظمة) للدفاع عن مرفق الصحة العامة. 40تشكيل تحالف من منظمات المجتمع المدني (أكثر من 
  

  
  
  
  
  
  
  

بعنوان   تدريبي  دليل 
  للحق في   "الوصول العادل

من إعدادتم  الصحة"     ه 
الصحي   العمل  لجان 
كممثل للحركة في اإلقليم.  
هو دليل مرجعي يستهدف  
مجال   في  العاملين 

  . الصحة
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شاركت المنطقة في مؤتمر التغطية الصحية الشاملة في بانكوك في بداية شهر فبراير،    - الحرب والصراع  

لصحة في  لحيث قدمت مجموعة من المداخالت في االجتماعات العامة والمتخصصة حول حماية الحق  
 ظل االحتالل العسكري. 

من   أعضاء  ايم شارك  ايتش  وجلسات   بي  اإللكترونية  االجتماعات  المنظمات    في  نظمتها  التي  الحوار 
، ومع الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان وقدموا مداخلة حول الصحة في ظل   بي ايتش ايم الشريكة داخل 

 االحتالل ودور منظمات المجتمع المدني. 
 في أوروبا   بي ايتش ايم. حمالت  5

 19بي ايتش ايم لجائحة كوفيد استجابة 
والشبكة األوروبية ضد تسويق الصحة  بي ايتش ايم أوروبا  ، واصلت    الحملة ضد تسويق الصحة بناًء على  

أنشطة مختلفة: ( في  العمل معًا  االجتماعية  نشرت 1والحماية  أوروبا  )  ايم  ايتش  البيانات    بي  عدًدا من 
التي بدأت حول قضايا ذلك    19كوفيد    الصحفية لدعم الحمالت األخرى  أسبوع عمل  احتفال  ، بما في 

للمواطنين األوروبيين  لعالج  لومبادرة الحق    االتحاد األوروبي للخدمات العامة لدعم العاملين الصحيين
، والتي شجعتها منظمة    سلسلة من المناقشات العامة حول خصخصة الرعاية طويلة األجل ) نظمت  2؛(

شلونة ، قمنا بتنظيم ندوة  في بر  آي بي ايتش يو لـ    االستعداد ) كجزء من  3كندا ونسقتها ؛ (  بي ايتش ايم 
 لماذا تعتبر الخصخصة ضارة بالصحة؟". عبر اإلنترنت بعنوان "

 األنشطة حسب المجال المواضيعي: 
" التي  إنقاذ الخدمات الصحية المتداعيةللمشاركة في لجنة "  بي ايتش ايم أوروبا   تمت دعوة  -  م الصحة انظ

الطرق غير  بعنوان "  ايس ايه إي ايم  نظمها اليسار في البرلمان األوروبي ، باإلضافة إلى مناقشة نظمتها  
 لرعاية الصحية". الى االمتكافئة 

والذي يهدف إلى توثيق    يم أوروبابي ايتش اتم إطالق مشروع بحثي حول إلغاء خصخصة الصحة من قبل  
 حاالت إلغاء خصخصة الخدمات والمرافق الصحية. 

مع الشبكة األوروبية سلسلة من ورش العمل حول    بي ايتش ايم أوروبا   أبريل ، نظمت   7لتعزيز حملة  
، ُنشرت آراء    2020. في عدة مناسبات خالل عام  كيوبو   االتصاالت، والتي دعمتها المنظمة الكاتالونية

أبريل في    7في وسائل اإلعالم (على سبيل المثال خالل أحداث    بي ايتش ايم أوروباووجهات نظر نشطاء  
مقدونيا الشمالية ، كانت التغطية اإلعالمية جيدة جًدا ومكنتنا من الوصول إلى جمهور أوسع من األشخاص  

   لصحة).لالحق ركة ح النشطين بالفعل في مجال 
بي ايتش ايم  باإلضافة إلى ذلك ، كانت الدوائر القطرية تنفذ برامجها الخاصة. على سبيل المثال ، عقدت 

الدائرة المحلية ، وبعد ذلك    االستعداديةسلسلة من االجتماعات    فرنسا قبل إضفاء الطابع الرسمي على 
بي  ".  أجيرديورانت ال بانديميخطط المحلية ، "وال   بي ايتش ايم عقدت عرًضا تقديميًا عاًما حول عمل  

 اجتماعات محلية حول حقوق براءات االختراع لألدوية األساسية والتطعيم.   تستمر بعقد  ألمانيا  ايتش ايم
، والتي تهدف إلى  مراقبة الصحة للشعوب   جهوًدا لبدء منصة تعاونية تسمىبي ايتش ايم يوكيه  كرست  

 نظام صحي ومجتمع أكثر عدالً. ربط النشطاء وتبادل الرؤى حول 
الوصول إلى  في كرواتيا ندوة عبر اإلنترنت بعنوان "  بي ايتش ايم ، نظمت مجموعة    2020في ديسمبر  

  ة ووضعها في سياقها خالل جائحة الوصول إلى األدويحركة  ركزت على أساسيات  التي  ،    األدوية: مقدمة"
 . 19كوفيد 
  يوم الصحة العالمي. في حول العدالة الصحية العالمية  ندوة عبر اإلنترنت  بي ايتش ايم يو كيه نظمت  
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 زامبيا  - بي ايتش ايمتوعية المجتمع بشأن كوفيد بواسطة  

في العديد من المبادرات حول الوصول إلى الرعاية    بي ايتش ايم يو كيه شاركت منظمة    - الحرب والصراع
تشمل االحتجاجات  هذه  . وو مايجراندز أورجانايز   دوكس نوت كوبسو    ميداكت الصحية للمهاجرين مع  

 تواصل العمل مع هذه المنظمات لتسليط الضوء على هذه القضايا.   بي ايت ايم يو كيه والمشاركة اليومية.  
العمل بنشاط في مجال العدالة المناخية والبيئة والصحة بشكل مستقل ومن  بي ايتش ايم يوكيه  تواصل  

 خالل المجموعة المواضيعية للبيئة والصحة. 
 في منطقة شرق وجنوب أفريقيا  تش ايمبي اي. حمالت  6

 19بي ايتش ايم لـ جائحة كوفيد استجابة 
افريقيا   الشعوب لـ    19سيهي جزء من  بي ايتش ايم جنوب    300، وهو تجمع يضم أكثر من    تحالف 

تسعى لضمان أن استجابة  والتي  منظمة من منظمات المجتمع المدني ، ومنظمة قائمة على العمل والعقيدة  
 متجذرة في العدالة االجتماعية والمبادئ الديمقراطية. هي  19-كوفيد  جنوب إفريقيا ألزمة 

وقد تم تحويلها    .  2020حول قضايا الساعة    عدًدا من الندوات عبر اإلنترنت بي ايتش ايم ايس ايه  نظمت  
 ). https://pod.link/phmsa  -إلى بودكاست (رابط

  كوفيد مع المجتمعات المحلية في دعم نشر المعلومات حول بي ايتش ايم زامبيا عملت 

وزير الصحة معالي وزير الصحة.  يستقبله  في مالوي معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين المجتمعيين تقديم.
  في مالوي بي ايتش ايموأعضاء السيد كهومبيزير تشيبوندا 
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، وبعد    19-كوفيد   في مالوي في الدعوة إلى دعم العاملين الصحيين المجتمعيين في   بي ايتش ايم شاركت  

لعاملين الصحيين المجتمعيين الذين كانوا مهمشين في  لذلك ، تم أخيًرا تزويد معدات الوقاية الشخصية  
 البداية في تخصيص معدات الوقاية الشخصية. 

في توثيق دراسات    بي ايتش ايم في شرق وجنوب أفريقيا (إي ايس ايه)  باإلضافة إلى ذلك ، شاركت و
. كان الهدف من دراسات الحالة هو جمع القصص وتوثيق  إي ايس ايه الحالة حول النشاط الصحي في  

 واستجابته.  19-كوفيد  ، في سياق  إي ايس ايهالقضايا الرئيسية في الصحة ونشاط المجتمع المدني في  
يًا خمس دراسات حالة من أربعة فصول قطرية ، وهي كينيا (دراسة حالة واحدة حول  تلقت المنطقة حال

) ، وأوغندا (الصحة للجميع) ، ومالوي (العاملون في  التغطية الصحية الشاملة ، وأخرى حول    الجنس
الحالة   دراسات  مرت  المجتمعيون).  الصحيون  (العاملون  إفريقيا  وجنوب  المجتمعية)  الصحة  مجال 

المشكلة لهذا الغرض. تم تقديمها إلى المجموعة المواضيعية    إي ايس ايه بمراجعات متعددة من قبل لجنة  
نخطط  وا بالفعل ألغراض مختلفة بما في ذلك المراقبة الصحية العالمية.  للنظام المنسق والتي استخدمته

 لكتابة ورقة بحثية متكاملة بناًء على الخبرات المكتسبة من دراسة الحالة. 
  األنشطة حسب المجال المواضيعي: 

 
 م الصحية االنظ

قضايا الحصول على التغطية الصحية الشاملة للرعاية الصحية الميسورة    دراسة ونشر   - بي ايتش ايم كنيا•  
  . التكلفة واإلنفاق من الجيب 

  
  
حول  ا خبراتهم  يتبادلون  لمشاركون 

التغطية الصحية الشاملة في ورشة عمل 
  . لنشر الدراسة في كينيا

  
ماتشاكوس   مقاطعتي  في  المشاركون 
ونيري في كينيا يشاركون في نشر النتائج. 

  ) يسار(
  

"حدث يوم التغطية الصحية الشاملة من قبل  
بي كينيا حول الكيفية التي تود    بي ايتش ايم

ايم التغطية   ايتش  تقود  أن  الحكومة  من 
ال حتى  الشاملة  الى    الصحية  أحد  يترك 

 فيما يتعلق بالرعاية الصحية". الخلف
  (أدناه) 
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حملة حول المحددات االجتماعية للصحة والمواطنة الصحية ، ومواطنة الرعاية الصحية ،   -• موزمبيق  

  أو سي ايس اإلنسان وضماناتها. كما طور  والمحددات االجتماعية للصحة وأيًضا على الدفاع عن حقوق  
 في موزمبيق أنشطة لمراجعة وتحديث ميثاق حقوق وواجبات المرضى في نظام الصحة الوطني. 

اجتماًعا عاًما    بي ايتش ايم ايس ايه   . استضافت ان ايتش آي في حملة  بي ايتش ايم جنوب إفريقيا    • تشارك 
 . ؟" هل هناك بديل   :  اين ايتش آيحالة الصحة العامة و "تحت عنوان    آي ايل آر آي جي معبالشراكة 

  
 .؟" هل هناك بديل : اين ايتش آيحالة الصحة العامة و "  -اجتماع عام في جنوب إفريقيا 

  
استشارة حول القضايا المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة ، والوصول إلى األدوية    -مالوي    -  بي ايتش ايم •  

 . بي ايتش ايم ومواد تدريبية لمناصري    آي اي سيفيما يتعلق بالوكالة الطبية األفريقية من خالل تطوير 
ايتش اي بي  إشراك معززات السياسة في عدد من القضايا الصحية. من خالل    - أوغندا    بي ايتش ايم•  

  إرشادات لخريطة طريق أوغندا الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة. قدمنا قد ، ايس
حول   عمل  ورش 
غير   األمراض 

في   بي  المعدية 
ايم جنوب   ايتش 
تدريب   -إفريقيا  

المجتمع  أفراد 
مجتمعات وأعضاء  
  ائق.خمسة حد

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 
 

26  
بتدريب أعضاء المجتمع وأعضاء من مجتمعات خمس حدائق    بي ايتش ايم ايس ايه  قامت   -الغذاء والتغذية

   . ان سي دي في إطار مشاريع ورشة عمل  م الغذائيا حول موضوع النظ
عريضة إلى وزارة الصحة في موزمبيق تدعو إلى إعفاء    بي ايتش ايم موزمبيق  قدمت   –  التجارة والصحة 

بشأن    بي ايتش ايم. كما قامت بترجمة موجز سياسات  19  -كوفيد   الملكية الفكرية المتعلقة بتكنولوجيات 
 . البرتغالية التنازل عن أحكام الملكية الفكرية في اتفاقية تريبس لمنظمة التجارة العالمية إلى اللغة 

في كينيا بمبادرة على المستوى القطري لدراسة حالة حول    بي ايتش ايم قامت منظمة    -  الجنسيةعدالة  ال
 في كينيا".  الجائحة   وسط "تأثير عدم المساواة بين الجنسين الموجودة مسبقًا على المراهقات والنساء في  

 في منطقة غرب ووسط أفريقيا  بي ايتش ايم. حمالت  7
 19لجائحة كوفيد  بي ايتش ايماستجابة 

غرب ووسط أفريقيا انتباه القادة السياسيين إلى الحاجة إلى استجابة قائمة على حقوق    بي ايتش ايم في   لفت 
على االستراتيجية اإلقليمية للمراقبة المتكاملة لألمراض واالستجابة    تعليقًا   قدماإلنسان في المنطقة. كما  

 . 19كوفيد  وعلى استجابة البلدان لـ 2030-2020لها 
توعية الشباب ، بما في ذلك الطالب وصناع القرار بشأن الحق في  في  بي ايتش ايم دي آر سي  شارك  

 .19 كوفيد   الصحة واالستجابة لـ 
وخاصة    بي ايتش ايم لصحة الخاص بـلدليل تقييم الحق  حول  مناقشة لاجتماًعا ل  بي ايتش ايم في بننعقد  

 صحة. واإلطار القانوني الجديد المخطط له بشأن ال  الجائحة كيفية استخدامه في سياق 
و    غابون ، ومالي ، والكاميرون ، والكونغو ( وفي نوفمبر ، قدمت المنطقة تقارير قطرية من خمسة بلدان  

باللغة الفرنسية وتم مشاركتها من خالل موقع  هي  ) بشأن قضايا مختلفة إلى األمانة العالمية. التقارير بنن
 . على الويب  بي ايتش ايم 

 األنشطة حسب المجاالت المواضيعية 
  أنشطة مجتمعية تهدف إلى تحسين الخدمات المتعلقة بفيروس بي ايتش ايم توجو    نظمت -  ظام الصحية الن

، بدعم من الوكالة    أيتش آي فياإليدز في المراكز الصحية ، كجزء من االستجابة لفيروس  \ايتش آي في 
 األمريكية للتنمية الدولية. 

 القانوني القائم بشأن التبغ في البالد. أنشطة مناصرة لتحسين اإلطار  بي ايتش ايم غابون نظمت  
  الشعب   بي ايتش ايم في دي آر سي  كجزء من عملها على التغذية المجتمعية ، حشدت   -  الغذاء والتغذية

ضد سوء التغذية ، ودربت النساء الحوامل والمرضعات ، واستخدمت عروض الطهي حول كيفية إطعام  
 الطفل وأمه. 

 في منطقة أمريكا الشمالية   بي ايتش ايم. حمالت  8
 19  بي ايتش ايم لجائحة كوفيد استجابة 
 .كوفيد ألزمة  و منصفة يطالب باستجابة عادلة  بيانًا  بي ايتش ايم يو ايس ايه  أصدرت 

بي ايتش    ودعمت   في الواليات المتحدة. قادت   2020الذي بدأ في مايو    الشعوب   أيدت إضراب   وكذالك هي 
الشمالاألدول  الودوائر    ايم يو ايس ايه الرسالة   حملة  خرى من  التي تطالب الدول الغنية    التوقيع على 

 بالتوقف عن منع اقتراح التنازل عن الرحالت. 
و    موديرنا و    فايزر  واستهداف  التطعيم_للشعوب #     الحملة لمطالبة في ديسمبر ، انضمت المنطقة إلى  

 بمطالبتهم بمشاركة لقاحاتهم مع العالم.   أسترازينيكا 
تضع الربح قبل    19كوفيد    أدوية ولقاحات   براءات اختراع   بعنوان   ةمقال بي ايتش ايم كاندا    كتب أعضاء

  ". دي كونفيرسيزين في " الشعوب 
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إعادة تصور السالمة في حالة حدوث بعنوان " 19كوفيد  تحليل للخطاب حول السالمة أثناء جائحةقد تم عقد 

 كندية من قبل عدد قليل من أعضاء لمجلة الجمعية الطبية ال  جائحة: ضرورة تفكيك االضطهاد الهيكلي في كندا"
 . بي ايتش ايم كندا

 األنشطة حسب المجال المواضيعي 
بناء حمالت ضد  حول    عبر االنترنتسلسلة تعليمية  بي ايتش ايم في أميريكا الشمالية    نظمت  –  النظام الصحي 

 أجزاء   4اإلنترنت مكونة من  ندوات عبر  في سلسلة    بي ايتش ايم كندا  شاركت  خصخصة الخدمات الصحية.
 . في صناعة الرعاية طويلة األجل في أمريكا الشمالية وأوروباالمتزايدتين والخصخصة  تستكشف التسويق

من   ندوة عبر اإلنترنتالواليات المتحدة األمريكية وكندا  بي ايتش ايم في    دعمت  -البيئة والنظام اإليكولوجي 
االتصال:   "إقامة  المواضيعية) حول  البيئية  والنظم  البيئة  إطار  (في  االستخراجية  الصناعات  قبل مجموعة 

 ". الشعبالبالستيكي وصحة  والتكسير  
 سيق العالمي لحملة "الصحة للجميع" . التن9

بي ايتش   يتم تنسيق حملة "الصحة للجميع" على الصعيد العالمي ، ويتحمل أحد أعضاء فريق األمانة العامة لـ
المختلفة    ايم المواضيعية  المجموعات  وكثافة  أنشطة  كانت  عنها.  العقدية  تجتمع متنوعةالمسؤولية  عادة   .

 الذي يتعين القيام به ، ويختلف تواتر مثل هذه االجتماعات عبر المجموعات. المجموعات معًا لمناقشة العمل 
للتجارة والصحة    المجموعة المواضيعةلبيئة والنظم اإليكولوجية و  المجموعة المواضيعة لاجتمع كل من  قد  

  كانت   والمجموعات األخرىالمتوسط.  المستوى  ) مرة واحدة كل شهرين في  إي ايه سي تي (بعد مشروع  
  قد تطورت بالتنسيق عبر رسائل البريد اإللكتروني. في العام الماضي ،    هم قاموابوتيرة أقل و  هماجتماعات 

أنشطة واجتماعات المجموعات المواضيعية ، مما أدى إلى نتائج ملموسة مثل التقارير القطرية في المجموعات 
نترنت داخل مجموعة البيئة وما إلى ذلك. المواضيعية للغذاء والتغذية وأنظمة الصحة ، وتنظيم ندوة عبر اإل 

أنشطة   من خالل  الصلة  وذات  العاجلة  أعمالها  والصحة  بالتجارة  الخاصة  المواضيعية  المجموعة  واصلت 
 .إي ايه سي تي مشروع 

خالل هذه الفترة ، انضم العديد من األعضاء الجدد إلى المجموعات المواضيعية المختلفة ومجموعات العمل 
إضافة األعضاء الجدد إلى قائمة الخدمات الخاصة بالمجموعات الموضوعية بناًء على اقتراحات   داخلها. تمت

 وأيًضا من خالل الترشيحات من قبل أعضاء المجموعة الحاليين. لـ بي ايتش يم  المنسقين اإلقليميين والقطريين  
مجموعات المواضيعية ألعضاء من أجل إشراك المزيد من الناس ، تقرر أن يكون هناك المزيد من نشر عمل ال

، وسيُطلب من المنسقين اإلقليميين اقتراح أشخاص مناسبين في دوائر الدولة   بي ايتش ايم اللجنة التوجيهية لـ
ليكونوا جزًءا من   المشاركين  يةالموضوع الدوائر  المختلفة  إلى  الوصول  أيًضا  يمكن  ايتش يو   من.  بي    آي 

لالنضمام إلى المجموعات. سيتم بذل الجهود لضمان وجود مشاركين  بليو  جي ايتش دو   دبليو ايتش أو    مراقبةو
ة واحدة أو قضية واحدة. لضمان حسن سير العمل والتنسيق ، تم  منطق وال ينحصر الى من العديد من الدوائر 

حل المشكالت الفنية المتعلقة بقوائم الحالية بينما تم عمل قوائم جديدة حيث لم تكن موجودة. جميع المجموعات  
ل  على الرغم من أن النشاط بينها يختلف مع إدارة هذه المجموعات من قب   عاملةالمواضيعية لديها اآلن قوائم  

 المنسقين المواضيعيين أو األمانة العامة عند الطلب. 
موقع   ايميحتوي  ايتش  على    بي  ال  نشطةصفحة  اآلن  الصفحات  لجميعلصحة  لحملة  تحديث   / إنشاء  يتم   .

 المواضيعية الفردية من حيث المحتوى. 
  أدناه: واردةحول األنشطة المحددة للمجموعات / الدوائر المواضيعية  مزيد من التفاصيلو

 الدائرة المواضيعية للعدالة بين الجنسين والصحة   . أ 
النساء    -على حياة الجميع ، لكنه كان له بالتأكيد تأثير غير متناسب على حياة المهمشين    ةالحالي  الجائحةلقد أثر  

 اإلعاقة ذوووالفتيات والعمال المياومين والمشتغلين بالجنس ، وكذلك األشخاص 
  
  



 
 

  

28  
لذلك، أصبح من األهمية أن تقوم هذه المجموعة المواضيعية  ووالعديد من اآلخرين.  والمتحولين جنسيا  

اإلعالم والتبادل والتفكير بشكل جماعي من خالل مشاركة مواردنا المعرفية وتضخيم أصواتنا وإبراز  ب
 المشكالت وتعزيز االتصاالت من أجل الدعم والمرونة. 

 والحقوق الصحية   اإلغالق، 19 كوفيد 
تم تنظيم   -واالجتماعي"  العنصري الظلم الجنسي ونضاالت ضد  الصوات واأل:  اإلغالق "ليست في حالة  

في   اإلنترنت  عبر  بذل  رابط (  2020يونيو    25الندوة  تم  العربية  ال).  اللغات  إلى  الدعوة  لترجمة  جهد 
 ل. والكورية والفرنسية واإلسبانية لتوسيع نطاق التواص

بي  كان منسق المجموعة المواضيعية جزًءا من الندوات عبر اإلنترنت لمؤتمر جائزة األمير ماهيدول (
ايه سي أثناء اإلغالق وأيًضا عن    19كوفيد  ) حول  ايم  المهاجرين  بأزمة  المتعلقة  القضايا  وتحدث عن 

يو اين دي بي    ،  يتش ايمبي امع زمالء آخرين من    19-كوفيد  المقاومة والفرص والتهديدات أثناء جائحة  
 إلخ. 

اين ساروجيني  مقال مصور لـ    وتعميم  تم تحميل  -  "دس األمل ، استهزاء بالعدالة"بعنوان    منشور مدون
في    19 كوفيد  حول عمليات اإلغالق غير المخطط استجابة لوباء    الويب على    بي ايتش ايم على موقع  

 الهند والتأثير الذي أحدثه على عدد كبير من المهاجرين. 
 المجتمعي  واإلنصاف والتقاطع الجنس بناء قدرات النشطاء الشباب على 

  
  في كاتماندو نيبال 2020) في منطقة جنوب آسيا آي بي ايتش يوالدولية ( الشعوبمناقشة حول الجنس والصحة العقلية كجزء من جامعة صحة 

  
و    ساما) في منطقة جنوب آسيا باالشتراك مع  و آي بي ايتش ي(  الشعوب تم تنظيم الجامعة الدولية لصحة  

ايتش ايم  الهدف من    2020في فبراير    بي  (نيبال). كان  ايتش يو في كاتماندو  بناء قدرات    آي بي  هو 
االجتماعيين والباحثين والناشطين. وشاركت في المؤتمر ست دول    والعمالين المهنيين الصحيين الشباب  

آسيا.   جنوب  ومناقشات    وتضمنت من  يو محتوى  ايتش  بي  والمحددات    آي  والصحة  اإلنصاف  مفاهيم 
تماعية ؛ االقتصاد السياسي للصحة ، وفهم النظم الصحية وانتقالها ، وتأثير التجارة على الصحة ،  االج

 والقضايا المتعلقة بالحصول على األدوية ، وما إلى ذلك. 
للناشطين الشباب  آي بي ايتش يو برشلونة  قدمت المجموعة المواضيعية دعًما ومعلومات ، ومواد لـ    وكذلك

 . الجنس في مجال 
 حمالتال

اليوم العالمي  في    بي ايتش ايم و ساما   -والعدالة  للجنسحملة من قبل المجموعة المواضيعية  وقد تم عقد  
هاض آمن وجيد وقانوني'' وتعزيز التضامن  الوصول إلى إج"سبتمبر للمطالبة بـ    28في    لإلجهاض اآلمن 

الفتيات    - العالمي مع النساء / النسويات والحركات العامة التي تتحدث عالنية عن حقوق اإلجهاض للجميع
  بسبب جائحة كوفيد.   همتفاقم وضع الذين قد  والنساء / الحوامل والمتحولين جنسيا ،
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 . الجنسسبتمبر من قبل دائرة موضوعية عدالة  28اليوم العالمي لإلجهاض اآلمن في 
 

 
أعدها   فيناريبوكهوفي    الرفقاءملصقات  بنغالديش  بنغال    ،  الترجمة لغة  مع 

  على وسائل التواصل االجتماعيتم مشاركتها اإلنجليزية  
مجموعات إقليمية    الىتم إنشاء الدعوة للحملة باللغات اإلنجليزية والهندية والفرنسية واإلسبانية وتم تعميمها  

 ودول مختلفة. 
  فيديو تضامنية   رسائلمكالمة فيديو حول الحملة وتلقينا بعد ذلك    بي ايتش ايم إنديا  أجرى متطوعون من

الحقوق   بشأن  للمرأة  العالمية  والشبكة  وبنغالديش  والهند  المتحدة  والواليات  كينيا  من  ومطالب  (رابط) 
تم إنشاء ملصقات وعينات رسائل وانضممنا إلى حركات نسوية  دبليو جي اين آر آراإلنجابية ( ). كما 

 أخرى في الحملة عبر اإلنترنت. 
بحملة لمدة يوم واحد في    ساما و  بي ايتش ايم للعدالة الجنسية والصحة من    الموضوعية   قامت مجموعة 

تلقينا ملصقات ورسائل    ". الجنسيوًما حول العنف القائم على    16"ديسمبر وهو اليوم األخير من حملة    10
لى وسائل التواصل االجتماعي. تم نشر مقاطع فيديو قصيرة مثل تلك  فيديو من دول مختلفة وقمنا بحملة ع

على    الجنس تتحدث عن العنف القائم على    بي ايتش ايم نيبال  الخاصة بالناشطة الشابة أوشا نيوبان من 
ديسمبر ، يوم حقوق    10، أرسلت ماريا هاملين زونيغا من نيكاراغوا رسالتها في    وكذلكنطاق واسع.  
ليط الضوء على القضايا المتعلقة بالسجينات ، وال سيما السجينات السياسيات الالتي يعانين  اإلنسان ، لتس

  من التمييز واإلذالل والعنف في السجون. 

  



 
 

30  
،  (ايس آر ايتش آر) الجنسية واإلنجابية والحقوق  الصحة لتسهيل المناقشات حول  بي ايتش ايم تمت دعوة  

من سلسلة المناقشات اإلقليمية على اإلنترنت  في ديسمبر كجزء    والجائحة ) ،  آر جيهوالعدالة اإلنجابية (
  حول الشباب والعدالة اإلنجابية وحقوق اإلجهاض. 

 
 خرى األعمال األ

تقدم المجموعات المواضيعية مدخالت لتطوير وثيقة توجيهية حول التحرش الجنسي في مكان العمل /  
 . بي ايتش ايم الحركات / أنشطة  

 رة المواضيعية للحرب والصراع واالحتالل والهجرة القسرية ثانيا. الدائ
  فيهما  تم تعزيز الحلقة المواضيعية حول الحرب والصراع هذا العام. كان هناك اجتماعان متتاليان اتحدوا

عسكرة   زيادة  حول  اإلنترنت  عبر  لندوة  التخطيط  تم   ، للمجموعة  كإطالق  لدائرتنا.  العمل  نقاط  حول 
  وبعد ذلك تم توسيع المجموعة األساسية.   كوفيد استجابة 

  
" إطالقًا لمجموعة  19  - كوفيد أغسطس حول "مقاومة عسكرة استجابة  25كانت الندوة عبر اإلنترنت في 

بعض  كان  و  –ع (التسجيل هنا). وقد شهد حضوًرا ومشاركة جيدين للغاية  لحرب والصرا ل  يةمواضيعال
العروض التقديمية مفيدة جًدا ومثيرة لإلعجاب. وقدمت عروض من نشطاء في اليمن الذي مزقته الحرب  

 ولبنان والفلبين والهند واليونان. 
ع مذكرة حول سوء معاملة  م   بي ايتش ايمسريالنكا قد تواصل مع    بي ايتش ايم ثانيا. عضو المجموعة من  

يجب أن    بي ايتش ايمعلى أن    المجموعة المواضيعية عمال المالبس من قبل الجيش السريالنكي. وافقت  
تعمل   التي  والنقابات  المجموعات  مع  التضامن  من  معهمتظهر  تضامن  بيان  تمت صياغة  المجموعة  . 

 سريالنكا.  بي ايتش ايم إرساله إلى  يعية وتم ضاالمو
لـ بي ايم ايه سي  قادرين على حضور ندوات عبر الويب  المجموعة المواضيعية بعض أعضاء  ثالثا. كان 

 .2020أكتوبر  28في  ""المقاومة والفرص والتهديدات أثناء جائحة كوفيد خاصة  و
 لتغذية والسيادة الغذائية  لالدائرة المواضيعية ثالثا. 

مناقشات االجتماع في أغسطس ، حيث قررت المجموعة أنها ستركز على نطاق واسع على قضية  لمتابعة  
مذكرة معلومات أساسية ورسالة تغطية حول  قد تمت صياغة  ،    19  -كوفيد الجوع والتغذية في سياق أزمة  

بعد التعليقات الالحقة.  وتمت الموافقة عليها    تدعو البلدان إلى المساهمة في دراسات الحالة  الموضوع  نفس  
  حالة. ن للاستالم دراستي تم تم تعميم المكالمة و 

  



 
 

31  
 لبيئة وصحة النظام اإليكولوجي لرابعا. الدائرة المواضيعية 

هذا العام اتصاًال منتظًما وعالقة عمل مع األمانة العالمية. واصلت المجموعة بناء  في  أقامت المجموعة  
البرازيل   بين  الذي يحدث اآلن  العمل  تضامن حول صراعات محددة في الصناعات االستخراجية مثل 

لتعدين من خالل التعلم المتبادل وتبادل الخبرات بين مختلف  ل  فايل  امل مع شركةوكندا وموزمبيق للتع
 . نا على تعزيز حملتناتساعد   التي قد الدوائر القطرية 

استالم التعليقات. تضمن  تم  إرسالها وتم  و   6الفرع لـجي ايتش دبليو  ، تم االنتهاء من مسودة    2020في عام  
التركيز على    الفرع بناء   وانتهينا بجهد  الجنس تعزيز عملنا مع  المناطق  المؤلفين من جميع  لقد دعونا   .

الواليات المتحدة األمريكية وكندا واإلكوادور   -أقاليم أستراليا واألرجنتين والفلبين وتكساس 8تعاوني من 
 والهند والمملكة المتحدة. 

 قدمت المجموعة المواضيعية عرًضا في اجتماع جمعية الصحة العامة األمريكية.  وكذلك
"ربط الحق في الصحة ومكافحة االستخراج على الصعيد  كتب أعضاء المجموعة المواضيعية مقاالً عن  

 لعالمي". ا
سلسلة من خمس ندوات عبر  الستضافة    بي ايتش ايم كندا  و  بي ايتش ايم يو ايس ايه   تتعاون المجموعة مع

المستخرجة طوا  اإلنترنت  الموارد  تكافح ضد  التي  المجتمعات  الكوبالت والغاز  تعرض  السلع:  ل دورة 
 المكسور والليثيوم والبترول واليورانيوم. 

استخدام المضادات الحيوية    المتعلق بالمعايير الجديدة بشأن  البيانتوقيع  بي ايتش ايم ل دعمت المجموعة  
 في قطاع الثروة الحيوانية في الواليات المتحدة ووقعت البيان كمجموعة مواضيعية أيًضا. 

هذا  مع التركيز على    – )  2020إلى ديسمبر    2020في أمريكا الالتينية (يوليو    وآي بي ايتش ي كانت هناك  
  تحالفًا مع  آي بي ايتش يووحدات. كان جميع ال  60موظفًا صحيًا وأكمل  250حيث تم تسجيل  الموضوع

ومقاومة مكافحة التعدين في فنزويال ومقاومة مكافحة  إنستيتيوتو دي سالود سوسيوآبينتال دي روساريو  
 اإلكوادور.  إينتاج التعدين في 

، أجرت المجموعة المواضيعية مقابالت مع أعضائها ومنسقيها    بي ايتش ايمعاًما على    20لالحتفال بمرور  
 يشرح رؤية المجموعة المواضيعية وفلسفتها.  فيديو حيث أصدروا مقطع 

ريين المتطوعين  تعمل المجموعة على تحديد المستندات األساسية للترجمة باإلضافة إلى المترجمين الفو
 للوصول إلى المزيد من األشخاص عبر مختلف اللغات. 

) توسيع اجتماعات التنسيق لتشمل مناطق أخرى وبناء  1ما يلي: (  2021تشمل الخطط واألنشطة في عام  
(تم عقد الندوة األولى    "إنشاء االتصال") مواصلة العمل على سلسلة الندوات عبر اإلنترنت  2التضامن (

مع النضاالت المحددة ضد المشاريع االستخراجية في    المستمر   ) التضامن 3عبر اإلنترنت في السلسلة) (
صحة    –  25ث سي أو بي  ) أحدا5آي بي ايتش يو برشلونة (  )4(  جهودنا لتعزيز الصحة والعدالة المناخية

في روساريو (إنستيتيوتو دي سالود سوسيوآمبيننال دي    2) آي بي ايتش يو  6الشعوب و محكمة المناخ ( 
 روساريو) 

 . الدائرة المواضيعية للنظم الصحية العادلة خامسا
تم اعادة   العام قد  هذا  النظم الصحية وكذاك في  دائرة  التي  .  تنشيط  للمجموعة  ُعقدت اجتماعات دورية 

. تم  19-كوفيد فكرت في نوع التوثيق والبحث المطلوب لتسليط الضوء على قضايا النظام الصحي خالل  
النظم   تجسيد رؤية وأهداف المجموعة من خالل عملية التخطيط االستراتيجي. تم تحديد أهداف تطوير 

 النحو التالي:  على  القادمةالصحية العادلة في السنوات الخمس 
• يوجد فريق من النشطاء واألبطال لنهج الرعاية الصحية األولية وأنظمة الرعاية الصحية العادلة في  

  معظم دوائر بلدنا النشطة. 
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  بي ايتش ايمز • فشلت جهود الخصخصة في العديد من الحاالت بسبب الضغط العام المتعلق بنشاط 

   ثائق يمكن الوصول إليه حول هذه القضايا.مستودع عام من الو ى بي ايتش ايم • لد 
االنتصارات القانونية في القوانين واألنظمة األكثر تقدمية / مناصرة للفقراء لدعم الرعاية الصحية األولية    •

   الشاملة والعدالة الصحية.
 تم تنفيذ األنشطة المحددة التالية خالل العام الماضي: 

ن خالل جوالت مختلفة من االجتماعات) ووجهت دعوة لدراسات  . تطورت المجموعة المواضيعية (م أوال  
 الحالة. تم تحديد الموضوعات األربعة التالية وتم وضع مبادئ توجيهية لدراسات الحالة: 

 19-. الكفاح ضد الخصخصة في أوقات كوفيد 1
 19-. اإلنصاف واستجابة األنظمة الصحية لفيروس كوفيد 2
 19 - كوفيد ) و ايتش دبليوزسي . عمال صحة المجتمع (3
 19 - كوفيد . تأهب النظم الصحية واستجابتها لـ4

بي  كان الهدف من دراسات الحالة هو بناء سرد عالمي حول القضايا ويمكن أيًضا استخدامها في برامج  
ر إلكتروني أو كتاب ، أو إصدار  وكمنش   أو  آي بي ايتش يو، لـ    جي ايتش دبليوالمختلفة (في    ايتش ايم

 في ندوات عبر اإلنترنت ، إلخ). أو ة خاصة ، مجل
قدم شرق ووسط أفريقيا خمس دراسات حالة    وكذالك قد دول.    8دراسات حالة من    10تلقت المجموعة  

تعميمها على المؤلفين للتعليق  قريبًا  للمجموعة. تمت مراجعة دراسات الحالة بمساعدة المتطوعين وسيتم  
ايتش  من قبل المجموعة المواضيعية  و  6مراقبة الصحة العالمية  عليها. تُستخدم دراسات الحالة أيًضا في  

 على العاملين الصحيين (النقطة الثالثة).   كوفيد ا عن تأثير إلحدى األوراق التي تكتبه  ايس
حول الرعاية    بند على جدول األعمال شهر نوفمبر ، كان هناك  في    73دبليو ايتش ايه  ثانيا. كجزء من  

".  اإلطار التشغيلي للرعاية الصحية األوليةموضوع ، تم النظر في وثيقة "الصحية األولية. في إطار هذا ال
بي ايتش    استجابت المجموعة المواضيعية لهذا اإلطار وسلطت الضوء على مخاوفه ، وساهمت في بيان 

 والملصق.   هنا. ابحث عن البيان 73ليو ايتش ايه دبفي  ايم ايم آي  - ايم
والمنظمات    بي ايتش ايم ثالثا. تعمل المجموعة المواضيعية الخاصة بالنظام الغذائي المنسق حاليًا مع نشطاء  

المرتبطة بها من دوائر الدولة المختلفة ورقة بحثية حول القضايا التي واجهها العاملون الصحيون خالل  
التابعة  19  -كوفيد جائحة   والعدالة  للصحة  العالمية  للشراكة  أكبر  مشروع  من  جزًءا  الورقة  هذه  تعد   .

لسيا  البشرية  "التكلفة  حول  العامة  والصحة  للقانون  ييل  تغطي  19  - كوفيد سات  لمدارس  والتي   ،  "
 موضوعات العدالة واألخالق والحقوق واإلنصاف واإلقصاء والوصول. 

؟ في مؤتمر جائزة األمير  19  -كوفيد كيف نتعامل مع  رابعا. قامت المجموعة بتنسيق الموضوع الفرعي  
في ندوات عبر اإلنترنت    بي ايتش ايم عقد عبر اإلنترنت وشارك العديد من نشطاء  الذي    2021ماهيدول  

 . اللجنة  وجلسات تم تنظيمها كأعضاء
في مختلف البلدان وعلى مستوى العالم برصد وتوثيق كل من حاالت    بي ايتش ايم . يقوم نشطاء  خامسا

حي الممولة من القطاع العام).  (بما في ذلك خطط التأمين الص  بي بي بيزالناجحة    للخصخصة  اإلبطال 
ايمتتعاون   ايتش  التابعة    بي  العامة"  "المستقبليات  مبادرة  آي  مع  اين  تي  الخصخصة  لتوثيق  لـ  ابطال 

لمرافق الصحية. يقوم النشطاء في عدد من الدوائر القطرية مثل أوغندا والهند وكينيا بتسليط  للخدمات ول
 لمنظمات األخرى لتسليط الضوء على مشاكلها. والتعاون مع ابي بي بيز الضوء على مشاكل  

في الخطاب العالمي حول النظم الصحية ، ال سيما    ايتش ايس  بي ايتش ايم  ساهم نشطاء مجموعة  سادسا:  
  من خالل كتابة المقاالت والمشاركة في الندوات عبر اإلنترنت واألنشطة األخرى.  19 -كوفيد   في سياق
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وزمالؤها وفران بوم وزمالؤه)  لورين باريمور مقالتين ( ةالموضوعية مساهم  بي ايتش ايم قدم أعضاء مجموعة 

 ". : الطريق إلى اإلنصاف والتضامن 19كوفيد للمقاالت حول " ب ايم جيهفي مجموعة 
"ما في تطوير دورة مجانية عبر اإلنترنت بعنوان    بي ايتش ايم ساهمت سوالكشانا ناندي ، الرئيسة المشاركة لـ  

يبدأ اآلن" والمدافعين عن    بعد كورونا  بين األكاديميين والنقابيين  الدورة  العالمية. جمعت  العمل  نظمتها جامعة 
ية للقضايا األكثر إلحاًحا  حقوق اإلنسان والعمالة وصناع السياسات من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول السياس 

بي  التحق العديد من نشطاء  قد  ، كما توفر الفرصة لمناقشة جدول أعمال للتغيير.    19  -كوفيدالتي كشف عنها  
 الشباب في الدورة.  ايتش ايم 

حول موضوع    تي اين آيسوالكشانا ناندي في ندوة عبر اإلنترنت نظمتها    بي ايتش ايملـ    ةالمشارك  ةالرئيس  تقدم
 لمقترحات القتصاد ديمقراطي وعادل". عائدة: ا"الجمهور 

 السادس. الدائرة المواضيعية للتجارة والصحة: 
كل شهرين في المتوسط. كان النشاط / المشاركة  في  تنظم الدائرة المواضيعية للتجارة والصحة اجتماعات مرة  

الذي يتم تنسيقه في إطار هذه المجموعة المواضيعية.    إي ايه سي تيالرئيسية للمجموعة المواضيعية حول مشروع  
والمدخالت منهم. كان هناك  االقتراحات  تطلب  أعضاء الدائرة وإي ايه سي تي الى  يتم تقديم تحديثات مشروع  

 تشارك في اإلجراءات والدعوات على مستويات األعضاء. تي & ايتش   لجعل دائرة أيًضا جهد كبير 
مذكرة إلى أعضاء دائرة التجارة والصحة إلبالغهم    بارسال  المنسققد قام  ،    إي ايه سي تيفي بداية مشروع  

وتم   ال  الطلببالبرنامج  استجاب  والشبكات.  العالمية  السياسة  مكون  كل من  في  النشطة  مشاركتهم  كثيرون  عن 
 تمكنا من بناء تحالفات جديدة عبر البلدان. نحن   أيًضا في االجتماعات وباهتمام لالنضمام وشاركوا 

بشأن التنازل وأيًضا إلظهار   اي دبليو اينالتي تدعم بيان    بي ايتش ايم سهلت المجموعة المواضيعية أيًضا حملة  
مونجكونج ، وزير الصحة السابق في تايالند. حشدت    التضامن مع المجتمع المدني التايالندي بشأن وفاة الدكتور

دوًال مختلفة حول التنازل ووقعت على التنازل في المرة التالية التي تم اقتراحها فيها مرة    المجموعة المواضيعية
في   االجتماع  تحديد  تم   ، تريبس  نوفمبر.    6أخرى  اتفاقية  عن  التنازل  البيانات حول  من  العديد  تمت صياغة 

 قة عليها بصرف النظر عن حمالت وسائل التواصل االجتماعي. والمصاد
 

 تي دبليو اين _تريبس   ندوات عبر اإلنترنت عقدت في إطار مشروع 
 يوليو   7االحتماالت والتحديات ،   -الطبية  19كوفيد . الوصول إلى منتجات 1
 باالشتراك مع شبكة العالم الثالث)  تم تنظيمه(

 انقر هنا  -المسجلة
 يوليو  30على الصحة في تايالند ،  سي بي تي بي بي: تأثيرات الحرة والتجارة  كوفيد. 2

نظام    ت(شارك وتطوير  مراقبة  ومركز   ، العامة  للخدمات  الدولية  والمنظمة   ، الثالث  العالم  شبكة  تنظيمه  في 
 المخدرات) 

 انقر هنا  - المسجلة
  ت أغسطس (شارك  5وما بعده ،    كوفيد . توافر المواد البيولوجية وإمكانية الوصول إليها: اآلثار المترتبة على  3

 في تنظيمه شبكة العالم الثالث) 
   انقر هنا - المسجلة

  أكتوبر   8،  19 - كوفيدمترتبة على الوصول إلى المنتجات الطبية . نظام حقوق الملكية الفكرية: اآلثار ال4
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  (شاركت في تنظيمه شبكة العالم الثالث) 

  أنقر هنا  -المسجلة
  
وتوسيع نطاق إنتاج اللقاحات والمنتجات  : التنازل المقترح عن اتفاق تريبس  لـ بي ايتش ايم ويب  اجتماع  موجز  .  5

 نوفمبر  6الصحية األخرى في سياق الجائحة ، 
 (لم يتم تحميل الحدث للجمهور ألنه تضمن إستراتيجيات داخلية). 
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تشمل: بناء وتقوية الدوائر القطرية. جلب شركاء جدد وشبكات جديدة ؛ البناء  لـ بي ايتش ايم أنشطة بناء الحركة 
على التآزر بين األنشطة العالمية والمحلية وإيجاد مسارات جديدة وخلق فرص لمزيد من النشطاء للمشاركة في 

منظمة ومع تحسين االتصاالت (اللغات والتكنولوجيات والطرائق) داخل ال  وكذالك. بي ايتش ايم تحقيق رؤية 
 إحدى األولويات.   أيضا العالم الخارجي

مناطقنا االتصاالت المعززة في العام الماضي ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التحول إلى التنسيق   معظم قبلت 
كوفيد في النظم   لجائحةعبر اإلنترنت لالجتماع بسبب جائحة كوفيد. كما أتاحت االستجابات الفورية الالزمة 

 أدناه.   واردة المنطقة حسب تفاصيل الا من المجاالت المتقاطعة فرصة لبناء الحركة. الصحية وغيره

 في جنوب آسيا والهند  بي ايتش ايمحركة  بناء. 1

  

  2020) من والية تشاتيسجاره في الهند يقدمون مطالبهم إلى رئيس الوزراء في نوفمبر ميتاننز عمال الصحة المجتمعية (
  المعلقة وظروف العمل األكثر أماًنا والضمان االجتماعي.  كوفيدمطالبين بدفع حوافز 

  

  

  

  

20   
  من  سنة  

  حركة 
  صحة

 بوالشع
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  200بتشكيل أربع مجموعات عمل تضم أكثر من بي ايتش ايم إنديا  ، قامت 19 -كوفيدبالنسبة لالستجابة لـ 
متطوع يعملون في إطار مواضيع مختلفة حول جمع األدلة والدعوة واإلغاثة والدعم وبناء األدلة على مستوى  

  ، قامت  كوفيدمما أدى إلى مشاركة العديد من النشطاء الشباب في هذه العملية. بصرف النظر عن استجابة  البلد
أيًضا بتوسيع نطاق عملها والوصول من خالل المشاركة وتقديم الدعم (من خالل أعمال   بي ايتش ايم إنديا

اإلغاثة والتضامن والبيانات وما إلى ذلك) في القضايا الرئيسية ذات االهتمام في هذا العام مثل احتجاج  
 المزارعين وأعمال شغب دلهي وما إلى ذلك. 

نوفمبر  28واالحتالل في أوقات الوباء" في  الطائفية حول "  حلقة نقاشنظمت وحدة والية دلهي في الهند 
، تخليداً لذكرى أميت سينغوبتا. كان هذا أيًضا جزًءا من االحتفال بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس جان  2020

 ان وحركة صحة الشعوب.سواثيا أبهي
عاًما على حركة   20لالحتفال بمرور  2020ديسمبر  24في  برنامجا عبر االنترنت  بي ايتش ايم نيبال نظمت
إلى المستقبل في النضال من أجل   والتطلع -الى الوراء  . كان موضوع االحتفال هو التطلعالشعوبصحة 

حدث من مختلف أنحاء البالد. تم تسليط الضوء على شخًصا في ال  80اإلنصاف والعدالة في الصحة ، وشارك 
بي    . عكس العديد من المشاركين وجهات نظرهم حول تحقيق بي ايتش ايم الخلفية التاريخية واألنشطة الحالية لـ 

بي ايتش ايم نيبال  والتعلم من الماضي ، والرأي حول ما يجب أن يكون جدول األعمال الحالي لـ   ايتش ايم نيبال
للمضي قدًما. وأعرب المشاركون عن أن الحدث كان ينشط    بي ايتش ايم نيبال وما يجب أن تكون منهج

 النشطاء.
في باكستان جهودها لزيادة   بي ايتش ايم . تبذل أمانة 2020ثالث مجالت في عام   بي ايتش ايم سريالنكا  نشرت

منظمة صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم هي   150ن. أكثر من  وتوسيع الميثاق في باكستا بي ايتش ايم أعضاء 
األعضاء حاليًا وعملية بناء القدرات الخاصة بهم مستمرة لرفع الصوت من أجل الحقوق الصحية. اقترحت نيبال  

آي بي  إنشاء دوائر قطرية في بوتان وجزر المالديف. من هذا المنطلق ، شارك أحد المشاركين من بوتان في 
 . الجهود مستمرة. 2020 ايتش يو

 التهديدات والقمع
والمجتمع المدني    بي ايتش ايم في الهند عن مخاوف بشأن قمع الدولة الذي يواجهه  بي ايتش ايم أفادت وحدة 

وكان هذا عائقا أمام   معطلة حتى الشهر الماضي جامو وكشمير في جي 4بشكل عام. ظلت شبكة اإلنترنت 
. شهدت البالد نزوًحا جماعيًا للمهاجرين من المدن   القائمة على الشبكة الوصول إلى عدد من الخدمات الصحية

  العاصمة. وشهدت  إلى أزمة صحية ضخمة وحتى الجوع أدىمما  إلى القرى بسبب اإلغالق المفاجئ والصارم 
  أعمال شغب بين األغلبية الهندوسية والمجتمعات المسلمة مما أدى إلى تدمير حياة وممتلكات العائالت المسلمة

 .وتهديدات خطيرة لصحتهم ورفاههم 
 في أمريكا الالتينية  بي ايتش ايمحركة  بناء. 2

ريبي الناطقة باإلسبانية ،  تتكون أمريكا الالتينية من أربع مناطق فرعية: أ. أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكا
في هذه المنطقة إلى   بي ايتش ايم ب. األنديز  ج. المخروط الجنوبي ، د. البرازيل (يتحدث البرتغالية). تنتمي 

  هم ، ولكن ليس جميعهم ،  بي ايتش ايم في جميع أنحاء أمريكا الالتينية حيث يكون العديد من نشطاء  أالميس
 . أالميس نشطاء في 

شارك أشخاص من منطقة لوس أنجلوس في مجموعات التركيز  .  تذكارية لرفيقتنا مارغريتا بوسادا برامجأقيمت 
).  طرابوالمقابالت من أجل تطوير الخطة اإلستراتيجية التي تُرجمت إلى اإلسبانية وتم نشرها على نطاق واسع (

 وليو مونسالفو من األرجنتين هذا العام. جلقد فقدنا أيًضا صديقًا عزيًزا آخر 
، كال   الفرعيةعالوة على ذلك ، فقدت المنطقة منسقًا من خالل الموت في أمريكا الوسطى. في المنطقة الجنوبية 

قرر ترك التنسيق   خر واآلبسبب مرض أحد أفراد األسرة.  : أحد المنسقين توقفعن العمل  توقفاالمنسقين  
 2021بلد فردية. نحن بحاجة إلى تطوير خطة في عام ـك أن تعملالجماعي. تواصل منطقة األنديز الفرعية 

  لنوع من الجمعية اإلقليمية لمناقشة الحوكمة والتمثيل لحل هذا الوضع. 
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أمريكا الالتينية على المستوى القاري   بي ايتش ايم فيلـ    واتس آبهناك عدد من قوائم الخدمات ومجموعات 
. نشطاء أمريكا الالتينية هم أيًضا جزء من بعض قوائم  فيسبوكوشبه اإلقليمي. هناك أيًضا بعض حسابات 

 المواضيعية.المجموعات 

أن تتعامل معها في أمريكا   بي ايتش ايم هناك العديد من أشكال القمع وفقدان الحريات التي يتعين على حركة 
ن واالغتيال وفقدان الوضع القانوني والجنسية وانتهاك الحقوق  يسجت تينية بما في ذلك المضايقة واالعتقال والالال

الفردية والجماعية ، إلخ. منسقنا ماريا هاملين كانت نفسها ضحية لهذا المضايقة. تعرض العديد من زمالئهم في 
بهم وربطهم بالجماعات   واالفتراءلتشويه سمعة القادة االجتماعيين  للتهديد في كولومبيا بي ايتش ايم منظمة 

  المسلحة. 

 

صحة الشعب. ل جوليو مونسالفو مع كارمن في أول جمعية  عاًما  20احتفال أمريكا الالتينية بمرور 
في األرجنتين   PHMغادرنا صديقنا العزيز جوليو ومؤسس 

  . العام الماضي 
  

سلسلة من ثالثة اجتماعات تنظيمية مرتبطة باالحتفال بالذكرى السنوية العشرين لـ    بي ايتش ايم ايل ايهعقدت  
فيديو حول تطور  هناككانت و. تم التخطيط لثالثة أنواع من األنشطة على المستوى دون اإلقليمي: ي ايتش ايم ب

، وستستمر الحملة لفترة من الوقت لجمع المعلومات  أيام 3وندوة على مدار في لوس أنجلوس ،  بي ايتش ايم 
مل من االجتماعات التي عقدت لمناقشة  حول العمل في المناطق الفرعية . عملت كل منطقة فرعية على إطار شا

 في أمريكا الالتينية.  بي ايتش ايم نظر إلى مستقبل  هذا اإلطار أيًضا الذكرى السنوية. 

بتنفيذ مشروع إلعادة بناء الذاكرة   بيجوانوتومجلة كلفت بي ايتش ايم في لوس أنجلوس باإلضافة إلى ما سبق ، 
ومراجعة نقدية للرحلة ايم ايس بي لوس أنجلوس تفكير في مسار التاريخية من خالل االستدعاء الجماعي وال 

   المطلوب.   المستقبل التي تم القيام بها إلعادة التفكير في

  بي ايتش ايم فيكانت المحاور ، صوت هي  2015 وحتى منتصف عام  2005في عام  بيجوانوولدت مجلة 
، وكانت رسائلها    الشعوبأمريكا الالتينية. كانت محتوياته مرتبطة بتعبيرات النضال ، والدفاع عن صحة 

  مدعومة بمصادر موثوقة ، وكان الجزء الجمالي يتعامل بعناية فائقة ، مما أعطاها خاصية مميزة للغاية. اآلن
. من بين المحتويات العديدة  حتفال السنويذا اال ، تم التخطيط إلصدار عدد خاص له  أقل تواترا لما أن نشرها

المخطط لها لهذا العدد الخاص ، تم التخطيط ألربع مقاالت من شأنها أن تشارك خبرات هذه السنوات العشرين  
  كرامة الشعب ووجهات النظر. مع لصحة والحياة لفي النضال من أجل الحق 
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 في جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ  بي ايتش ايمحركة  بناء. 3

االجتماع األول عبر اإلنترنت  
لمنطقة جنوب شرق آسيا  

لـ بي ايتش  والمحيط الهادئ 
 2020مارس  20في  ايم

  

  

  

  

  

  

دولة في المناطق الثالث لجنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا   13حاليًا من بي ايتش ايم ايس إي ايه بي يتكون 
  والمحيط الهادئ.  

  

 ) ايس ايه سي ديكمبوديا (منظمة   لـ بي ايتش ايم  2020أنشطة 

فرًصا لتنشيط البلدان التي كانت أقل نشاًطا وتم تعميم   19 -كوفيد منحتنا حركات التضامن في ظل جائحة
ايس  ). أنشأت 2، الرابط  1الرابط ( -موافقات مختلفة على مستوى الدولة في المنطقة للحصول على الدعم مثال

  19 -كوفيدلمشاركة بيانات الدوائر القطرية ومقاالتها حول   )جوجلكمستند أول صفحة ويب إقليمية ( إي ايه بي
  .الجائحةخالل المرحلة المبكرة من 
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بي ايتش  ، اتصلت   آي بيوقضايا  كوفيدحول لقاحات  بي ايتش ايم المعلومات واالتصال العاجل من محفزة ب
بالمنظمات غير الحكومية األخرى ذات التفكير المماثل وشكلت شبكة   2020، في بداية ديسمبر،    يابان -ايم

للجميع! ") التخاذ إجراءات جماعية بشأن قضية   19 -كوفيد("المساواة في الصحة والوصول الطبي على 
ايه  يين هذا العام:  أضافت منظمتين عضوين أخرهي و .19 -كوفيدالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ

 (منتدى أفريقيا اليابان) ومركز ناغويا للمنظمات غير الحكومية. جيه ايف
(تضامن المدافعين عن الصحة والموظفين من   يو بي بي ايتش ايم الفلبين، ايس ايتش ايه بي إي قام أحد مكونات

زمالئنا في الخطوط األمامية  تكريم فيسبوك ل \بعقد اجتماعين عبر زوم ) 19 -كوفيد أجل خطة موحدة لهزيمة
منها. كانت العروض التقديمية مؤثرة   واومات كوفيد(المستشفيات والمراكز المجتمعية) الذين أصيبوا بفيروس 

للغاية ألننا تلقينا الدعم من الفنانين المعنيين في الفلبين وجعلوا التكريم ذا مغزى من خالل القصائد واألغاني 
 المحسنة ثقافيًا.  والعروض التقديمية األخرى

بي ايتش  تمكنت الفلبين من التعامل مع الجمعية األكاديمية الفلبينية لطب المجتمع (باسكوم). تمت دعوة أعضاء 
للتحدث كمتحدثين رئيسيين يناقشون القضايا المتعلقة بالصحة والحقوق الصحية في الجمعيات العامة لـ   ايم

 . باسكوم 
عن روايات الناشطين الذين تمت مقابلتهم كجزء من    مقاالً كوني موسولينو  أو زيد  – بي ايتش ايم  قادت عضوة 

بي ايتش   للبحث في فعالية نشاط المجتمع المدني. بعض أعضاء  بي ايتش ايم التابع لـ   آي دي آر سيمشروع 
 نشطين على تويتر.  أو زيد-يما

، تم وضع عالمة حمراء على المنظمات النشطة  2016في عام  ديوتيرتيمنذ بداية إدارة  - التهديدات والقمع
في الفلبين أو تم ربطها بهذه الجماعات واتُهمت بكونها   بي ايتش ايم والتقدمية بما في ذلك المنظمات المكونة لـ 

من قبل أشخاص مجهولين حددوا   فيسبوكالمسلحة. تم إنشاء حساب على  للشيوعيين / األجنحة مبرمجين
المنظمات الشريكة لنا على أنها جبهات شيوعية ، مما أدى إلى تشويه سمعة بعض أعضائها وممثليها. تم إرسال  

مكتب   ، تم إجراء احتجاج أمام   فيسبوكيطالب بإزالة الحساب وعندما رفض   فيسبوكخطاب احتجاج إلى 
الفلبينيين وأطلق   بي ايتش ايم بإلغاء الحساب. في هذه الفترة قُتل عدد من زمالء  فيسبوكوفي النهاية قام  فيسبوك

النار عليهم من قبل القتلة (الذين وصفتهم حكومة دوتيرتي بأنهم "شيوعيون"). تم إطالق إجراءات احتجاج حول  
) غير  اي تي ايلقانون مكافحة اإلرهاب (هذا الموضوع وتم تقديم التماسات في المحكمة العليا إلعالن  

 دستوري. ديلين دي ال باز هو أحد الملتمسين في االلتماس الذي قدمته الحركة ضد الطغيان.

 في أوروبا  بي ايتش ايمحركة  بناء. 4
، بعضها أكثر نشاًطا من البعض اآلخر وتختلف تمثيالتها  بي ايتش ايم أوروبا دولة ممثلة في   11يوجد حاليًا 

بي ايتش ايم سكاندينيفيا   تعمل باسم   بي ايتش ايم بمرور الوقت. على سبيل المثال ، هناك مجموعة مرتبطة بـ  
 تذبذب. مولكن التواصل معهم 

قد  هذا وألمانيا وفرنسا. : درائرتين رسميتين لـ بي ايتش ايم ، شكلت دولتان  2020جدير بالذكر أنه خالل عام و
على المشاركة المحلية في تلك البلدان ، وأدى إلى سلسلة من األحداث التي تم تنظيمها خالل  قام بتشجيع الناس 

 ألمانيا. في   بي ايتش ايم المقابالت مع العديد من نشطاء العام الماضي ، على سبيل المثال 
) ، تهدف إلى إشراك  رابط، أسسنا اتصاالتنا وتنسيقنا داخل المنطقة على وثيقة إستراتيجية (  2019منذ عام 

أوروبا ، في عمليات صنع القرار على المستوى اإلقليمي.   بي ايتش ايم من جميع بلدان المزيد من األشخاص ، 
كان التنفيذ ناجًحا مع معظم بلدان المنطقة ، ولكن ثبت أن بعض الدوائر القطرية يصعب االتصال بها ، وبالتالي  

 . الصغرىتظل غير ممثلة في مجموعة صنع القرار 
، باإلضافة   بي ايتش ايم خالل المشاركة في تطوير الخطة اإلستراتيجية لـ   تم تشجيع بناء الحركة من  وكذلك قد

 إلى المساهمة المستمرة في األنشطة والبرامج العالمية. 
قريبة جًدا من   ة بعضنا حيث تكون أنشطبعالقة جيدة جًدا مع الشبكة األوروبية ،   بي اتش ايم أوروبا تتمتع

  . البعض
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ميديكوس  عالقات مع جمعيات:لـ بي ايتش ايم أوربا االنتماءات المحلية والشبكات ، أيًضا ، من خالل منح  و
  و لوت إندرنازيونالي (سي ايس آي)اميداكت و ايتش بي ايه و فيفا سالود و سينترو دي سو موندي ميديتيرانيا، 
دبليو آي دي) و آي ايه لمبادرة العمال و الدمقرطة (أو ، ايم ايم آي و المنظمة يسميز  و ميديكو إنترناشنال،

(مقدونيا الشمالية). في بعض األحيان، هناك تداخل أيًضا مع العمل الذي يقوم به    ايتش بي إي ، و إي ايس إي 
 في بعض البلدان.  بي ايتش ايم . باإلضافة إلى ذلك ، هناك نقابات عمالية هي أيًضا جزء من يو ايه إي ايم 

ناجًحا للغاية في بي ايتش ايم أوربا  والشبكة األوروبية و يتش ايم كندا بي ا هذه المرة ، كان التعاون بينوفي 
 حول القضايا المتعلقة بخصخصة الرعاية طويلة األجل.  التحريكزيادة الوعي وتشجيع النشطاء على 

،    باإلضافة إلى العديد من قنوات االتصال على مستوى الدولة (القوائم البريدية ومجموعات الوسائط االجتماعية)
 بشكل منتظم.   في كل شهرينتواصل المنطقة استخدام قائمة بريدية عامة وعقد اجتماعات سكايب 

   منطقة شرق وجنوب أفريقيافي  بي ايتش ايمحركة بناء . 5
دول نشطة وهي كينيا وأوغندا   3دول في المنطقة مع  9شرق وجنوب إفريقيا حاليًا  وفي بي ايتش ايم منطقة

 وجنوب إفريقيا. 
هناك اتصال منتظم   و يكونالشرقية والجنوبية اإلقليمية التي تدعم العمل اإلقليمي الحالي.   بي ايتش ايم لدينا لجنة 

دول مثل موزمبيق بعد بضع سنوات من  وال .زوم وواتساب \و مجموعات سكايبمن خالل البريد اإللكتروني 
  أعادت تنشيط أنشطة االتصال والتنسيق. هي ،   بي ايتش ايم التوقف عن األنشطة في 

 
في جنوب كيب الشمالية و  جوتينغمع عمال صحة المجتمع في مقاطعات  بي ايتش ايم في جنوب إفريقيا يلتقي أعضاء

 .الشعوبإفريقيا ألخذ المالحظات لنموذج موسع من جامعة جنوب إفريقيا لصحة 
بزيارات إلى المقاطعتين للحصول على تعليقات من بي ايتش ايم في جنوب إفريقيا   ، قامت  الجائحةقبل 

بي   . بدأت)ايس ايه بي ايتش يوالمجموعات حول النموذج الموسع لجامعة الصحة الشعبية في جنوب إفريقيا (
ايس ايه سي  أيًضا في العمل بشكل وثيق مع منتدى عمال الرعاية في جنوب إفريقيا ( جنوب إفريقيا  -ايتش ايم 

 ). دبليو ايف
 في غرب ووسط أفريقيا  بي ايتش ايمحركة  بناء. 6

يتحدثون  5يتحدثون الفرنسية و دولة  14دولة من بينهم   19لديها جهات اتصال / أعضاء في بي ايتش ايم دبليو سي ايه 
 . اإلنجليزية

على   دبليو سي ايهمعًا على تشجيع أعضاء  دبليو سي ايههذا العام ، عملت األمانة العالمية ومنسق منطقة  في 
ال أسماء األفراد المهتمين لجميع  وتم استقب التي يهتمون بهاالمشاركة في مجموعات مواضيعية مختلفة  

  مثلخرون واآلالمجموعات المواضيعية تقريبًا. تم بالفعل تضمين العديد منهم في خدمة قائمة البريد اإللكتروني. 
ويخططون لمعرفة قضايا الترجمة الفورية بشكل كبير بحيث يمكن االهتمام  إيكو سيستيم والصحة يناقشون 
لـ  معرف البريد اإللكتروني  قضايا مثل كثيرة القضايا والالندوات عبر اإلنترنت.بحاجز اللغة في االجتماعات و 

  وقضايا خدمة القائمة اإلقليمية تم حلها من أجل التشغيل السلس للحركة. بي ايتش ايم 
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السابقين. كانت هناك ثالث   آي بي ايتش يوأنشطة متابعة عبر اإلنترنت مع خريجي  بي ايتش ايم بنن نظمت
 والوصول إلى الطب. وكوفيد والثقافة، و كوفيد  وحقوق اإلنسان، كوفيدنقاشات إلكترونية مع الخريجين حول 

 ) شراكة مع منظمتين: بي ايتش ايم ماليلصحة المالية (ل، أقامت جمعية الحق   2020خالل عام 

 حول المياه والصرف الصحي   آي بي ايتش يوللصحة والنظافة لتنظيم   ترايبيون جيونيس جمعية
 والنظافة وحقوق اإلنسان. 

  .الرابطة المالية لضحايا التبغ لتوعية الشباب بالتبغ والصحة 

ودعوة مفتوحة للمشاركين المحتملين   بي ايتش ايم في الكاميرون باجتماع حول تنشيط   آي بي ايتش يواختتم  
 . لـ بي ايتش ايم تيحت الفرصة للمشاركين لالشتراك في كل من الحلقات المواضيعية الست أ  وكذلكلالنضمام. 

  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  بي ايتش ايمحركة  بناء. 7

 

 فلسطين ورشة عمل تدريبية عبر اإلنترنت للناشطين في المنطقة العربية.  بي ايتش ايمنظمت  

على الرغم من التحديات التي تواجه المنطقة ، تمكنت لجان العمل الصحي ، كمنسق للحركة في المنطقة ، من  
س ،  التشبيك وتفعيل جهودها مع عدد من دول المنطقة ، على سبيل المثال: األردن ، لبنان ، المغرب ، تون

مصر والعراق واليمن، حيث أنشأت مشروًعا مشترًكا بعنوان "الوصول العادل إلى الصحة في مواجهة  
 الخصخصة في النظم الصحية في المنطقة العربية". 

العديد من التوصيات مثل الصحة في ظل االحتالل ، وقضايا الالجئين ، وحماية النساء من العنف ،   قبولتم 
 . لـ بي ايتش ايمالتخطيط االستراتيجي   وخصخصة النظم الصحية في 

في الندوة عبر اإلنترنت التي تم تنظيمها حول "مستقبل النظم الصحية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
 خاصة منذ توفير الترجمة الفرنسية.و" ، حضر المشاركون من المناطق األوروبية الجائحةفي وقت 

خاصة بمنطقة معينة بطريقة رئيسية في تعزيز الشبكة عبر دول هذه  الرنت ساهم تنظيم ندوة عبر اإلنت  وكذالك
 المنطقة وبناء القدرات داخل دوائر الدولة. 

 في أمريكا الشمالية  بي ايتش ايمحركة  بناء. 8

سلسلة ندوات عبر  في شبكة الصحة األوروبية  وبي ايتش ايم أوربا  من بناء تعاون مع بي ايتش ايم كندا تمكنت
  حول خصخصة صناعة الرعاية طويلة األجل. أجزاء 4اإلنترنت من 
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أيًضا لعملية إعادة تنظيم داخلية مهمة استجابة للنمو في  بي ايتش ايم كندا   ، خضعت  2020في عام 
، من أجل تسهيل دمج أعضاء وهياكل جديدة لتسهيل اتخاذ  الجائحةاألعضاء والعمل الذي نشأ عن 

اجتماعات إدارية منتظمة ، مع أربعة مسارات عمل ثابتة لتنظيم عملنا   تجرى القرار والمساءلة. اآلن 
 ضل ، واستراتيجيات واضحة مطبقة لربط عالقاتنا مع الشركاء والحلفاء. بشكل أف
التي حضرها عدد كبير من الناس   عبر اإلنترنت الصحة الوطنية   اجتماع بي ايتش ايم يو ايس ايه  نظمت 

للحركة وبناء على   ة شامل دراسة . وعقدت المناقشات على أساس 2020من عام  25يوليو و   18في 
 عمل: للمجموعات  7السابق وتم تنظيم هذه التجربة في يو ايس ايه  - بي ايتش ايم  عمل

 • إصالح النظم الصحية والحصول على رعاية صحية عادلة ومحترمة 
 لة اإلنجابية • العدا

 • العمل اآلمن والصحي 
 • العدالة البيئية 

 • التجارة والصحة 
 • حقوق المهاجرين 

 • عكس اتجاه اإلمبريالية األمريكية في الصحة العالمية 
 . بناء الحركة على المستوى العالمي: 9

 عاًما على حركة صحة الشعوب:  20االحتفال بمرور 
من خالل االحتفال التشاركي والتفكير في ما يعنيه أن تكون    -ا ساعد هذا الحدث في تنشيط الحركة عالميً 

  - التي هي طريقنا إلى األمام. لهذا السبب  -ساعدنا في إطالق الخطة االستراتيجية  وكذلكحركة شعبية. 
 إلى الوراء ، والتطلع إلى األمام".  التطلع عاًما من حركة صحة الشعوب:   20كان عنوان الحدث "

عاًما على انضمام النشطاء والرفاق من جميع أنحاء العالم إلينا في أول   20يصادف هذا العام مرور 
. لالحتفال بهذه المناسبة ،  بي ايتش ايم وبدأت رحلة    2000ب في بنغالديش في عام وصحة الشع  اجتماع 

  4لشعوب في صحة ال اجتماع . وافتتحت أول 2020ديسمبر  4تم عقد ندوة دولية عبر اإلنترنت في 
. ولكن بالتوازي مع الندوة الدولية عبر اإلنترنت ، كان هناك نداء تم تعميمه لمزيد من  2000ديسمبر 

 المناطق والدوائر القطرية لتنظيم االحتفاالت. 
فران بوم وبدأت بغناء مشترك لبيال تشاو بقيادة كيارا. المتحدث   من قبل  ندوة الويب الدولية تمت ادارة

  بي ايتش ايم الذي تحدث عن دور  سوويت ويبولبولبراسيرت  البروفيسورهو ف كان  الرئيسي الضي
والنشاط الصحي لضمان العدالة الصحية. المتحدثون اآلخرون الذين تأملوا في رحلة العشرين عاًما هم  

إلى األمام ، قدم سوالكشانا ناندي الخطة   متطلعا هاني سراج وماريا زونيغا وباكوم توميتيسي. 
  20التفصيل. كان من أبرز األحداث الخاصة بالحدث بث مقطع فيديو يعرض  مع بعض اتيجية االستر

، المنسق العالمي السابق لـ  راوفي نارايانوقدمها   سوكارا ولكن معًا بواسطة   بي ايتش ايمعاًما من رحلة 
بمساعدة   . ومن األحداث البارزة األخرى ، شريط فيديو ثاٍن جمعته األمانة العالميةبي ايتش ايم 

 سيباستيان ، والذي تضمن أصواتًا ورسائل من العديد من الدوائر القطرية عبر المناطق. 
  250أكثر حضوًرا في العام ، حيث شارك فيها أكثر من الندوات عبر اإلنترنت كانت هذه واحدة من 

رابط إلى  بية. مع توفر ترجمات باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والعر - دولة  33من أشخاص 
    ندوة عبر اإلنترنت. 
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 الخطة اإلستراتيجية كعملية بناء الحركة 

.  2الملحق  الحدث الرئيسي اآلخر في بناء الحركة على المستوى العالمي كان تطوير الخطة اإلستراتيجية. 
 العالمي في العام الماضي.   بي ايتش ايم عملية تطوير الخطة اإلستراتيجية جزًءا مهًما من جهود فريق   استغرقت

قبل ذلك ، بعد شهور و بدأت العملية بمناقشة مفصلة استمرت يومين في اجتماع المجلس التوجيهي في بانكوك. 
بدوام كامل لهذه العملية. كان كال رافي رام و  ليكسي نولين  بتعيين خدمات بي ايتش ايم من المناقشات ، قامت 

الميسرين حاضرين في هذه المناقشات األولية ، والتي حددت األهداف العامة ومنهجية الخطة. بشكل عام ، تم  
بي ايتش  تصميم الخطة اإلستراتيجية النهائية كنتيجة لعملية تشاركية ميسرة تستند إلى تجميع خطط ومناقشات 

  الحالية باإلضافة إلى األفكار الناشئة.  ماي

للممثلين اإلقليميين ، والدوائر   بي ايتش ايم تطلب تطوير الخطة اإلستراتيجية التعامل مع الهياكل الحالية لـ قد 
القطرية ، والبرامج العالمية والمجموعات المواضيعية. كانت أغراض العمليات التشاركية هي (أ) التأكد من أن  

على الصعيد   بي ايتش ايم اإلستراتيجية وتحسين جودتها الشاملة ، (ب) إلعداد نشطاء يقوم بتوجيه تنوع اآلراء  
 ، و (ج) لتعزيز التضامن والملكية المشتركة حول الخطة االستراتيجية النهائية. العالمي للعمل الجماعي 

بما في ذلك أعضاء المجلس    بي ايتش ايم تم الحصول على المعلومات من الوثائق ؛ مقابالت مع نشطاء 
طق ؛ موظفو  التوجيهي ولجنة التنسيق. المنسقون وممثلو الحلقات المواضيعية والقطرية والبرامج العالمية والمنا

األمانة العامة ؛ ونشطاء من الشبكات المنتسبة وغير المنتسبة ، وكذلك الجهات المانحة ومؤسسات إدارة الصحة  
 العالمية. 

  بي ايتش ايم ، تم تطوير إطار عمل إستراتيجي يجمع "لماذا" عمل  بي ايتش ايم بناًء على نظرية التغيير في  
مشاكل ال( بي ايتش ايم إستراتيجيات نظرية التغيير) و "ماذا" عمل ( بي ايتش ايم(القيم) ، مع "كيف" عمل  

أنها عوامل في قضايا السياق الرئيسية في الصحة العالمية باإلضافة إلى تفاصيل   وكذلك). األولوية  صحيةال 
بي ايتش  . تمثل عناصر الخطة كالً من األولويات واألفكار الناشئة لتقوية تأثير عمل بي ايتش ايم إدارة وموارد  

عموديًا (من المستوى العالمي إلى   -المختلفة  بي ايتش ايم ، بما في ذلك كيفية زيادة ربط مجاالت عمل  ايم
). تم تطوير  ةمختلفالنشطة واأل ) وأفقياً (عبر القضايا ذات األولوية الرئيسيةبي ايتش ايم المستوى القطري لعمل 

خرجات والنتائج المضمنة في نسخة موسعة من اإلطار) من أهداف الخمس سنوات (باإلضافة إلى األنشطة والم
 . كوكوقبل منسقي البرامج العالمية والدوائر المواضيعية ، إلى جانب األمانة العامة والمجلس التوجيهي وممثلي 

المتعلقة باألولويات واالحتياجات    بي ايتش ايم لدوائر دول  ةموسع دراسةتضمنت العملية التشاركية أيًضا 
الت الحالية والتركيز على مستوى الدولة ، وغيرها من القضايا. تمت هذه العملية من مايو حتى يوليو.  والحم

أعد الميسرون مواد لتوجيه المناقشات داخل دوائر الدولة فيما يتعلق بأولويات الدولة وآليات بناء الحركات  
لغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والمشاركة في البرامج / الموضوعات العالمية. تم إعداد المواد بال

بي  والعربية. اعتمدت مشاركات الدولة على النشطاء على المستوى اإلقليمي ، بما في ذلك المنسق اإلقليمي لـ  
مع دوائر   محادثاتوكذلك اللجان اإلقليمية (حيث تعمل) ، للعمل مع الميسرين في تخصيص وإجراء   ايتش ايم 

عدد قليل من الدوائر القطرية إلجراء مناقشات متابعة. تضمن دليل مناقشة الدولة  الدولة. وقد تمت استشارة 
للتخطيط االستراتيجي مواد يستخدمها النشطاء في تقديم مدخالتهم لالستراتيجية ، وفي بعض الحاالت أشارت  

 الدول إلى أنها ستستمر في استخدام الدليل للمساعدة في تأطير عملهم على المستوى الوطني.

إلى لجنة التنسيق لمناقشتها والتعليق عليها. تم تقديم مسودة منقحة   ووقدمت المسودة األولى في أوائل  يوني
تتضمن نتائج مدخالت لجنة التنسيق ، ووضع أهداف إطار العمل ، والدراسة االستقصائية  التي للخطة ، 

لممثلين اإلقليميين ومنسقي الدوائر  القطرية ، إلى المجلس التوجيهي والفريق االستشاري ، بما في ذلك ا 
    ملخص تنفيذي.مع لتعليقات والمراجعات ول المواضيعية في أوائل شهر أغسطس
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والتي تم تعميمها مرة أخرى   -ثم تم دمجها بشكل أكبر مما أدى إلى مسودة ما قبل النهائي التي قدمها الميسرون 
مجموعة من أربعة أشخاص من داخل لجنة التنسيق في هذه  . ثم نظرت 2020على مجلس التوجيه في سبتمبر 

الجولة األخيرة من التعديالت واالقتراحات ، خاصةً فيما يتعلق بالملخص التنفيذي. تم نشر هذه الوثيقة النهائية 
 أشهر من بدء العمل.  10في نوفمبر ، بالضبط بعد 

ولكن مع بعض  -من الخطة اإلستراتيجية  2ن الملحق (مالحظة: تم االستشهاد بهذا القسم بأكمله حرفيًا تقريبًا م
  التعديالت الطفيفة لجعله وثيق الصلة بهذه الوثيقة). 
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 المنسقة عالميًا آي بي ايتش يوحدات . و1

 على الصعيد العالمي في هذه الفترة. و آي بي ايتش ي اثنين منتم تنسيق  

 ) 2020فبراير  23-17أ. كاتماندو ، نيبال (

 واإلنصاف في الصحة""النضال من أجل الصحة   -الموضوع 

 مشارًكا من بنغالديش وبوتان والهند ونيبال وباكستان وسريالنكا.  41تم اختيار 

مصادر  ساما لل ) العالمية ، ومجموعةبي ايتش ايم (  الشعوبهذا من قبل حركة صحة آي بي ايتش يو   تم تنظيم 
هي بناء قدرات الناشطين   بي ايتش يولـ آي  . كانت األهداف الرئيسية نيبال  بي ايتش ايمللنساء والصحة ، و 

 الشباب من جنوب آسيا من أجل:

تقوية المعرفة واألدوات المفاهيمية لتحليل اإلنصاف للهياكل والديناميكيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية  -
 ة. (على المستويات المحلية والوطنية والعالمية) ، التي تحدد المحددات االجتماعية والبيئية للصح

  توسيع فهم المحددات االجتماعية للصحة وتقاطعها.  -

 ن من فهم التفاوتات والصحة العقلية.يتمك -

  10مع مشاركين من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ( ها عبر االنترنتتم إجراءآي بي ايتش يو التي  ب.
  )  2020ديسمبر  16 -نوفمبر 

 "النضال من أجل الصحة والحصول على األدوية بأسعار معقولة"   -الموضوع 

سنوات   3جزًءا من نشاط مشترك لمدة   الوصول إلى األدويةالتي تم عقدها عن موضوع  آي بي ايتش يويعتبر  
ايتش آي  في إطار مشروع "الصحة للجميع: زيادة الوصول إلى عالج فيروس  تي دبليو اين  و بي ايتش ايم بين 
إثنين من آي بي ايتش  من خالل االستخدام الفعال لمرونة الرحالت". تم بالفعل عقد   سيوالسل والتهاب الكبد  في
). كان من المقرر 2019) واآلخر في جنوب إفريقيا (2018في إطار هذا المشروع ، أحدهما في بنغالديش (يو 

والقيود المفروضة على السفر   الجائحةفي األردن ، لكنه تم إلغاؤه بسبب أزمة  2020لعام  آي بي ايتش يوعقد  
مشاركاً من مصر والمغرب   14بشكل عبر اإلنترنت. انضم  آي بي ايتش يوعقد نأن   نااستلزموهذا  الدولي. 

 آي بي ايتش يو.  واألردن واليمن إلى 
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امتدت الدورة على مدى ستة أسابيع وشملت جلستين رسميتين كل أسبوع (مدة ساعتان). تم تقسيم هذين اليومين  
جلسة تفاعلية مع حلقات نقاش وعرض / مراجعة فيلم  لتنسيق محاضرة واآلخر  ل من كل أسبوع إلى يوم واحد 

، تم أيًضا إنشاء منصة موودل    زوم ومناقشات جماعية وعمل جماعي. أثناء إقامة الفصول الحية على منصة 
داخلية (انقر هنا) للسماح بتحميل مواد القراءة والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو الخاصة بالمحاضرات. كانت  

  . المنصة الداخلية أيًضا لضمان مساحة آمنة لتحميل تسجيالت المحاضرة 

 اإلقليمية / القطرية   آي بي ايتش يوز. 2

لـ  مع إطالق رسمي من قبل المنسق العالمي  آي بي ايتش يو  2020رون في ديسمبر الكامي بي ايتش ايم نظمت 
 ودعم / محاضرة من كلوديو شوفتان.  بي ايتش ايم 

في كاتالونيا (المخطط   بي ايتش ايم من قبل اثنين من الشركات التابعة لـ  آي بي ايتش يوفي أوروبا ، يتم إعداد 
  آي بي ايتش يو) مع التركيز على خصخصة الرعاية الصحية. يتم تطوير العديد من جلسات 2021في مايو 

، على سبيل المثال واحد حول الجنس والصحة والنزاع   من بي ايتش ايم بمساعدة المجموعات المواضيعية 
    والهجرة والصحة.

). في هذا االتحاد  2020إلى ديسمبر  2020أمريكا الالتينية (يوليو في  من آي بي ايتش يو كان هناك واحد
منهم جميع الوحدات. كان االتحاد الدولي   60موظفًا صحيًا مسجلين وأكمل  250اإلقليمي للصحة ، كان هناك  

ومقاومة مكافحة التعدين في  إنستيتيوتو دي سالود سوسيوآمبينتال دي روساريو  للصليب األحمر تحالفًا مع
 اإلكوادور.   إينتاجنزويال ومقاومة مكافحة التعدين في ف

 . أنشطة بناء القدرات األخرى3

 بأنشطة بناء القدرات على مستواها.  أيضا قامت الدول و

عبر اإلنترنت مع العاملين الصحيين المجتمعيين   ايس ايه بي ايتش يو برنامج  بي ايتش ايم ايس ايه  استضافت
ايس ايه بي . عقدت الجلسات عبر اإلنترنت أسبوعيا لمدة ساعتين في صباح يوم السبت. ساعدت  شرق كيب في

مع العاملين الصحيين المجتمعيين في أن يصبحوا أكثر تنظيماً كقوة لتحدي الحكومة فيما يتعلق   ايتش يو
تحقق االعتراف الكامل كعاملين صحيين دائمين داخل النظام الصحي  لم ي ، ولكن حتى اآلن   ومدفوعهم بوضعهم 

 بأجر مناسب وظروف خدمة آمنة. هذا صراع مستمر.

في نشاط تدريبي من خالل الترويج لدورة تدريبية عبر اإلنترنت   ايتش ايم بي في موزمبيق ، شاركت منظمة 
 حول النشاط الرقمي تضم مختلف منظمات المجتمع المدني في موزمبيق.

  تان ورشة عمل لبناء قدرات الصحافيين الصحيين لمتابعة القضايا المتعلقة بالصحة. باكس  بي ايتش ايم نظمت 
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 6المراقبة الصحية العالمية 

لـ جي ايتش   بوديني ورون البونت ، نيابة عن مجموعة التحرير األساسية، واصلت كيارا  2020في عام 
، والحاجة إلى  19 - كوفيد. نظًرا للوضع غير المتوقع الناجم عن جائحة 6جي ايتش دبليو، العمل على  6دبليو

وتأثيره على االقتصاد السياسي للصحة ، فقد وافق   الجائحةالتكيف مع التوفر المتغير للمؤلفين والتقاط واقع  
  2021إلى أواخر عام  2021ستة أشهر (من منتصف عام لـعلى تأخير نشره  بي ايتش ايمالمجلس التوجيهي لـ 

، والذي تغير في الوقت نفسه   6جي ايتش دبليوذلك مع محرر ). تمت مناقشة هذا القرار بعد 2022أوائل عام  /
. ومع ذلك ، لم يتغير العقد ووافقت دار نشر بلومزبري على  بابليسشنغ يبلومسبور مع زيد بوكس حيث اندمجت

 تأجيل النشر لمدة ستة أشهر. 

ت الجديدة  إلعادة االتصال بجميع المؤلفين ومناقشة الملخصا 2020تم تخصيص النصف األول من عام 
) والجداول الزمنية الجديدة. تم االنتهاء من 19 -كوفيد لفصولهم (التي تتضمن اآلن القضايا الناشئة المتعلقة بـ 

أوجه التآزر والتكامل بين الفصول. مع نهاية    وتكثيرهذه العملية بعد الصيف ، وتم السماح لها بتقليل التداخالت 
ل في الظهور ، وبالتالي بدأت عملية المراجعة التي يجريها حاليًا  ، بدأت المسودة األولى للفصو 2020عام 

 الخبراء في الموضوعات المختلفة. الذين هم اآلخرين  بي ايتش ايم المحررون المشاركون ، بدعم من نشطاء 

في أقل من   -كون لدينا تعلى المسار الصحيح ونتطلع إلى أن  6جي ايتش دبليوفي الختام ، تسير عملية تطوير 
 أداة قوية أخرى لدعم وتقوية نضالنا.  -عام 

 اإلجراءات في المناطق 

في يناير خالل المنتدى االجتماعي  سيبيس  \ايم ايس بي  ساهمت المنطقة الفرعية البرازيلية في نشر مجلة
 . العالمي في بورتو أليغري

بعنوان "الرحالت السياسية في الصحة:    برنامج إصدار كتاب(من خالل وحدة دلهي)  بي ايتش ايم إنديا نظمت
 مقاالت كتبها ومن أجل أميت سينغوبتا". 

حول نموذج التأمين الصحي في نيبال وقدمت في العديد من المنتديات   ورقة موقفها بي ايتش ايم نيبال  نشرت
 الحكومية والمجتمع المدني. 

أنتجتها شركة  سلسلةمحيط الهادئ في ساهم كل من شارون فرييل وفران بوم من منطقة جنوب شرق آسيا وال
بي  إلى لقاح اجتماعي (رابط) باستخدام استعارة تعزيز الصحة. لقد كتبوا أيًضا عن الحاجة   (قانوني) فيس هيلث 

  تم تطويرها منذ بضع سنوات.  ايتش ايم 
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عن التجارة   ةالمقال ههذهي بحثها لمثال والواصلت بيل تاونسند البحث والدعوة بشأن قضايا التجارة والصحة. 
 . لـ اين سي ديزواالستثمار كمحركين 

كجزء من الكاب الشرقية  عن العاملين الصحيين المجتمعيين في ةمقاللكتابة  ايس ايه -بي ايتش ايم  تمت دعوة
في مقاطعة الكاب الشرقية ، وهي إحدى المقاطعات ذات النظام   إعادة التصويرللصحة سلسلة من المقاالت حول

    الصحي األضعف والنتائج الصحية لسنوات عديدة. 

  

  

  في مؤتمر جائزة األمير ماهيدول  PHM. مشاركة 25

  

 مؤتمر جوائز األمير ماهيدول   -بي ايم ايه سي 

ولعب العديد   عبر االنترنتألكثر من عقد. كان المؤتمر هذا العام  بي ايم ايه سيمع مؤتمر  بي ايتش ايم تعاونت 
 دوًرا في تنظيم الجلسات ورئاستها والمساهمة فيها. بي ايتش ايم من أعضاء 

، والتي تتوفر في   2بي ايلجلسة عامة وسلسلة من الندوات عبر اإلنترنت اختتمت في إطار  بي ايتش ايم نظمت 
 الروابط أدناه: 

 : اختبارات مرونة النظم الصحية 19 -فيدكواستجابة النظام الصحي الفورية لـ 

 والتجارة الدولية والصحة 19 -كوفيد تقييم حالة 

   19 -كوفيد جعل الملكية الفكرية الدولية وأنظمة التجارة تعمل على معالجة االستجابة الصحية لـ 

    فًا وشراكات أخالقيةنحو صنع سياسات أكثر إنصاالحوكمة من أجل الصحة: 

   19 -كوفيدالتركيز على التأثير غير العادل لفيروس  -أشكال التمييز واالستبعاد االجتماعي 

 كوفيد مقاومة والفرص و التهديدات خالل جائحة ال

 المحددات االجتماعية للصحة

  https://pmac2021.comتم تسجيل جميع جلسات المؤتمر ويمكن الوصول إليها هنا  

الطبعة الخاصة من المجلة الطبية  بالعديد من المقاالت في  بي ايتش ايم باإلضافة إلى ذلك ، ساهم أعضاء و
  : الطريق إلى اإلنصاف والتضامن.19 -كوفيدحول   البريطانية
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  و بي ايتش ايم،   مراقبو منظمة الصحة العالمية 
  2021يناير 

جين السي نيكولز في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ،  
    2020يناير 

  

 منظمة الصحة العالمية مراقبة. 1

الصحة العالمية الديمقراطية. تم   حوكمةيهدف برنامج مراقبة منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز ومناصرة  
) في يناير  إي بتصميم البرنامج للمراقبة والتدخل في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية (

 بحوكمة) في مايو. كما أنها فرصة للدعوة بشأن القضايا المتعلقة دبيلو ايتش ايهالصحة العالمية (  واجتماع
 . ج على عناصر تنمية الموارد والدعوة وبناء قدرات الناشطين الشباب الصحة العالمية. يشتمل البرنام

للمجلس   146، في يناير في الدورة  2020في عام  "مراقبة دبليو ايتش أو" تم االنتهاء من ثالث دورات من
مناقشة  ) في مايو (حصريًا ل73دبلو ايتش ايهالصحة العالمية الثالثة والسبعين (  وإجتماع) ، 146إي ب التنفيذي (

، ُعقدت   19لجائحة كوفيد في نوفمبر. نظًرا   73دبليو ايتش ايه) و استأنفت جلسة 19كوفيد االستجابة لوباء 
. تم عقد كل مراقبة دبليو ايتش أو برنامج  تكيف ، األمر الذي تطلب من عبر االنترنتالصحة العالمية  إجتماع

، باإلضافة إلى المداخالت المعتادة في المناقشة نتعبر االنتر في مايو ونوفمبر والمراقبةمن ورشة العمل 
، تم إيالء اهتمام خاص إلسقاط مداخالتنا على منصات وسائل    في منصة زوم الرسمية ، والتي تُعقد اآلن 

  التواصل االجتماعي ، وخاصة تويتر. 
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ناشًطا شابًا كمراقبين أتيحت لهم الفرصة للتعرف بشكل مباشر على   26، شارك في البرنامج  2020في عام 
كيفية عمل الهيئات الحاكمة لمنظمة الصحة العالمية ، واألهم من ذلك ، تم تعريفهم برؤية الصحة للجميع على  

لمنتظمة لتعليق شامل للمناقشات حول جدول  . عالوة على ذلك ، تعد الصياغة ابي ايتش ايم النحو الذي اقترحته 
أعمال الهيئات الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية وتطوير أداة تعقب منظمة الصحة العالمية إضافة قيمة إلى  

. المرحلة األول - منظمة الصحة العالمية على مرحلتين  مراقبة حركة الصحة العالمية. يتم تنظيم برنامج
تم تحليل الموضوعات الفنية بشكل نقدي ونوقشت المواقف التي سيتم   .لة المراقبةوالثاني. مرح  االستعدادية

 التعبير عنها. 
 )2020فبراير  8إلى  3( 2020يناير  146 رقم منظمة الصحة العالمية المجلس التنفيذيمراقبة 

تم تنظيم اجتماع عصف ذهني واستراتيجي للمجتمع المدني من قبل مركز جنيف العالمي للصحة في المركز 
فبراير قبل اجتماع المجلس التنفيذي. كان الهدف من االجتماع هو  1يناير و  31المسكوني ، جنيف في يومين ، 

مسائل إدارة منظمة الصحة العالمية.  ومناقشة 146مناقشة نهج منظمات المجتمع المدني للمجلس األوروبي رقم 
انتهز فريق مراقبة منظمة الصحة العالمية الفرصة لتقديم تحليل مختلف نقاط جدول األعمال الفنية. كما عقد  

البروفيسور ديفيد ساندرز الذي وافته المنية في أغسطس    بي ايتش ايم االجتماع إحياًء لذكرى الرئيس المشارك لـ  
 على العروض التقديمية والتفاصيل الكاملة للحدث الذي استمر لمدة يومين هنا.  . ويمكن االطالع2019

بالنسبة للمراقبة ، تم تقديم البيانات المقدمة شفهياً من قبل المراقبين خالل المناقشات حول موضوع معين. أعد  
 انقر هنا   -تفصيليًا للسياسة الفريق أيًضا موجًزا 

 .146إي ب  فيما يلي الموضوعات والبيانات التي قدمها فريق مراقبة منظمة الصحة العالمية لـ 
 . الرعاية الصحية األولية 6

 بشأن التغطية الصحية الشاملة متابعة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة   7.1
 . القضاء على مرض السل 10
 . إجراءات خطة العمل العالمية بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية 14

 ول ناغويااآلثار المترتبة على الصحة العامة لتنفيذ بروتوك 15.4
 . تسريع الجهود الخاصة بسالمة الغذاء19
 . البيانات واالبتكار: مشروع استراتيجية عالمية بشأن الصحة الرقمية20

 إصالح منظمة الصحة العالمية  22.1
 غير الدولالتعامل مع الجهات الفاعلة من  22.2
 ))2020مايو  19و  18( 2020مايو  - (الجلسة المختصرة)  73دبليو ايتش ايه منظمة الصحة العالمية:  مراقبة

) ، فقد قسم  19 -كوفيدعلى الرغم من أن جدول األعمال كان مقصوًرا على قرار االتحاد األوروبي (استجابة 
) النظم  2) االستعداد للطوارئ ، 1مه بشكل أفضل ؛ المراقبون الموضوع إلى الموضوعات التالية لتحليله وفه

) انتهاكات حقوق اإلنسان ، الفئات  5) الوصول إلى المنتجات الطبية 4ن ، ون الصحي و) العامل3الصحية ، 
االقتصادية  -) األمن الغذائي ، اإلغاثة / االستجابة االجتماعية6، المحددات االجتماعية و   الجنسالضعيفة ، 

 لي األكبر . واالقتصاد الك
بسبب التغييرات في التنظيم ، لم تُمنح الجهات الفاعلة غير الحكومية فرصة للتدخل من خالل البيانات. ومع ذلك  

) الذي حث على تعزيز  19 -كويفدبتحليل والتعليق على قرار االتحاد األوروبي (استجابة  بي ايتش ايم ، قامت 
المستقبلية بشكل عام ؛ وتعزيز مساءلة الدول القومية فيما يتعلق  و الجائحةالترتيبات الدولية لالستجابة لهذه  

 للوباء واالستجابة له وفقًا ألفضل ممارسات الصحة العامة ومبادئ حقوق اإلنسان. باالستعداد 
  لتبسيط المناقشات لجماهير أكبر.  اإلجتماعباإلضافة إلى ذلك ، تمت كتابة المقاالت الشائعة قبل وبعد  
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 )2020نوفمبر  14-9الجلسة المستأنفة ( - 73ليو ايتش أو : دبليو ايتش ايهمراقبة دب 
الصحة العالمية ، قامت منظمة الصحة العالمية بتقييد عدد البيانات بستة ليتم   الجتماعنظًرا للطبيعة االفتراضية 

الصحة العالمية. ومع ذلك ، تجاوز فريق المراقبة القيود وقام بتعميم بيانات   اجتماعتالوتها رسميًا على أرضية 
 إضافية في مقاطع فيديو مكتوبة / مسجلة لتداولها على وسائل التواصل االجتماعي. 

مراقبة دبليو ايتش أو لـ دبليو ايتش ايه   ) التي قدمها فريقهايبرلينكث أدناه عن الموضوعات والبيانات (ذات ابح 
  مستأنفة) ال( 73

 الرعاية الصحية األولية  11.1
 األمراض غير المعدية  -متابعة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة  11.2
 لقاحل خطة العمل العالمية ل 11.3
 القضاء على مرض السل 11.5
 أمراض المناطق المدارية المهملة 11.8
 بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية  جي ايس بي أو ايه 11.9
 عمل منظمة الصحة العالمية في حاالت الطوارئ الصحية 13.2
 التأهب لإلنفلونزا  13.3
 شلل األطفال  13.5
 تسريع الجهود بشأن سالمة األغذية 15.3و   ايم آي واي سي اين 15.2

 ملصقات 
 الرعاية الصحية األولية  11.1
 عمل منظمة الصحة العالمية في حاالت الطوارئ الصحية 13.2
 التأهب لإلنفلونزا  13.3
  شلل األطفال  13.5

 
 على جدول أعمال الهيئات الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية بي ايتش ايمتعليق وتتبع 

دبليو  و  146إي ب تم إعداد تعليق تفصيلي للغاية ، يغطي جميع البنود المدرجة في جدول أعمال المرسومين 
، بالتشاور مع خبراء من جميع أنحاء العالم. تم    ديفيد ليجي  (الحد األدنى) من قبل فريق بقيادة  73ايتش ايه 

هو   بي ايتش ايم . التعليق الذي أعدته االستعداديةخدام هذا التعليق كأساس للمناقشات في ورشة العمل است 
العرض الشامل الوحيد المتاح خالل اجتماعات مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية. باإلضافة إلى إبالغ مواقف  

، يتم أيًضا مشاركة التعليق    االستعدادية بشأن القضايا الفردية وتسهيل المناقشات في ورشة العمل  بي ايتش ايم 
. تمت مشاركة لـ بي ايتش ايم ومنصات الوسائط االجتماعية األخرى  تبادل بي ايتش ايم  على نطاق واسع على

أيًضا مع مندوبي البلدان ومسئولي منظمة الصحة العالمية ، واستخدمته وفود الدول ،   146إي ب التعليق 
األقل من البلدان منخفضة الدخل ، ومجموعة متنوعة من منظمات المجتمع المدني  وخاصة الوفود ذات الموارد  

باعتباره التعليق الشامل   بي ايتش ايم ، وحتى المسؤولين عن منظمة الصحة العالمية. يُعترف أيًضا بتعليق 
 المية.الصحة الع إجتماعلجميع المندوبين إلى الوصول إليه الوحيد لجدول األعمال بأكمله الذي يمكن 

  
 يمكن العثور على التعليقات على الرابط التالي: 

track.phmovement.org/-https://who 
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استخدام وسائل التواصل االجتماعي بتسجيل اإلجراءات والتعاون مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني:  

  .كأدوات للتعاون والمناصرة سكاليبوقناة  جوجلومستندات  
الصحة   إجتماعفي السنوات القليلة الماضية ، لوحظ أن المشاركة الكبيرة في مناقشات المجلس التنفيذي / 

تجري عبر وسائل التواصل االجتماعي (تويتر بشكل رئيسي). في هذا الصدد ، شارك فريق    العالمية كانت
للمناقشات / النقاشات على الهواء مباشرة ، وإبالغ وجهة   تويتينغالمراقبين في سلسلة من األنشطة المنسقة مثل 

طريق تحميل مقاطع فيديو  حول بنود جدول األعمال المختلفة من خالل الملصقات وأيًضا عن  بي ايتش ايم نظر 
  .)يوتيوبالصحة العالمية والمجلس التنفيذي. (رابط  إجتماعللبيانات التي ألقيت في اجتماعات 

بي ايتش  عضًوا ، سواء من   250أكثر من  من قبل التي تم اشتراكها) إي ب(فقط   سكايب في الوقت نفسه ، قناة 
في الوقت الفعلي ،   إي بلمحة عن المناقشات في  هي توفرأو من منظمات المجتمع المدني األخرى ، ايم

 وتسمح للمشتركين بالتعليق على المواقف التي حددها الحكومات المختلفة خالل المداوالت في االجتماع. 
بطرق مختلفة في تعزيز    ايم بي ايتش مع  سكايبتعاونت بعض منظمات المجتمع المدني التي تعد جزًءا من قناة 
ميديكو ، و ميدكوس موندي إندرناشنال الدعوة بشأن قضايا مختلفة بما في ذلك: شبكة العالم الثالث ، و

،  الجاحمعات المتحالفة لألدوية الضرورية و  مبادرة معرفة البيئة، و هيلث آكشان اندرناشنال، و  اندرناشنال 
 بال حدود ، شبكة العمل الدولية ألغذية األطفال (إيبفان) ، وأوكسفام.  الخدمات العامة الدولية ، منظمة أطباء

 . أنشطة وأوجه تعاون أخرى على المستوى العالمي 2
بالنظر إلى التحول إلى المناقشات عبر اإلنترنت من خالل الندوات عبر اإلنترنت    -ندوات عبر اإلنترنت 

زمام المبادرة في تنظيم   بي ايتش ايم سبب الوباء ، تولى  استجابة للقيود المفروضة على االجتماعات المادية ب
في مايو. حظيت ندواتنا على اإلنترنت بحضور جيد   73دليو ايتش ايه ندوات عبر اإلنترنت على هامش 

وسمحت بإجراء مناقشات أوسع مع الحلفاء والمجتمع المدني. يتم توفير مزيد من التفاصيل حول الندوات عبر  
 اإلنترنت أدناه. 

 الحاجة إلى التفكير والتضامن العالمي:  -ومنظمة الصحة العالمية  كوفيد. جائحة أوال
ندوة عبر اإلنترنت حول الحاجة إلى التضامن العالمي وأهمية منظمة  بي ايتش ايم في الثامن من مايو ، نظمت 

الصحة العالمية. وقد تم ذلك على خلفية هجوم متزايد على منظمة الصحة العالمية / منظومة األمم المتحدة من  
أالس ،  قبل عدد قليل من البلدان لنزع الشرعية عن دور التعددية. المتحدثون في الندوة عبر الويب هم ميرزا  

محلل الصحة العالمية ، أندرو هارمر ، جامعة كوين ماري في لندن ، وماري تي باسيت ، كلية هارفارد للصحة  
 هنا . يمكن مشاهدة تسجيل الجلسة من بي ايتش ايم العامة. أدار الجلسة د. هاني سراج

 : تقييم من الشعب -اجتماع الصحة العالمية  19 -كوفيد : ثانيا
(الجلسة المختصرة)   73دبليو ايتش اي ندوة عبر اإلنترنت لمناقشة وتقييم   بي ايتش ايم مايو ، نظمت  21في 

. كما كانت هناك مناقشة مهمة  19   -كوفيدوماذا ستعنيه نتائج الجلسة للصحة العالمية وال سيما تجاه استجابة 
على األدوية وحقوق اإلنسان. المتحدثون في الندوة عبر الويب   والوصولايا اللوائح الصحية الدولية حول قض

المنسق   -سنوندارارامان تي ، وزارة الصحة العامة ، تايالند،آي ايتش بي بي -وااليبورن باتشابانارومول هم 
  و تمت إدارة. أو راقبة دبليو ايتشبي ايش ايم يوكيه  وفريق م -ناتالي رهوديس و العالمي لـ بي ايتش ايم 

  . هناصحفية صحية ، البرازيل. يمكن مشاهدة تسجيل الجلسة  -مايرا ماتياس  من الجلسة
 مايو  23في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:  19   -كوفيدثالثا. الردود على 

  19 -كوفيدالصحة العالمية لفهم قضايا  اجتماعندوة عبر اإلنترنت على خلفية  بي ايتش ايم مايو ، نظمت  23في 
  واستعداداالستجابة على المستوى اإلقليمي للوباء ، الى المناقشة  ونظرتواستجابتها على المستوى اإلقليمي. 

 وقدرة النظم الصحية. وقد نوقش هذا أيًضا فيما يتعلق بالوضع الجيوسياسي المتقلب في المنطقة.البلدان 
بالخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب األمريكية لوقف تمويل منظمة الصحة   بي ايتش ايم ب. في أبريل ، نددت  

وعواقبه ودعم منظمة الصحة  19 - كوفيد) ودعت إلى بناء تضامن عالمي للتصدي لوباء دبليو ايتش أوالعالمية (
البيان على نطاق واسع  هذا  العالمية باعتبارها المؤسسة الصحية العالمية الرائدة في هذه المعركة.  وانتشر 

  . هناوترجم إلى لغات مختلفة. يمكن العثور على البيان 
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 لمنظمة الصحة العالمية  تاون هالالمشاركة في اجتماع  

ميالني آلبيرستين (بي ايتش ايم في شرق وجنوب   و ) لـ بي ايتش ايم (المنسق العالمي  تي. سوندارا رامانحضر  
مع المدير   في تاون هال "المجتمع المدني إفريقيا) ماتيوس بالكاو (بي ايتش ايم أميريكا الالتينية) في اجتماع 

مخاوف بشأن الطريقة التي   بي ايتش ايم ، أثار   المحادثةفي ومايو.  26العام لمنظمة الصحة العالمية" في 
. كما التزم المدير  الشعوبلقمع الحريات المدنية وحقوق   19 -كوفيدالحكومات االستبدادية أزمة  استخدمت بها

 العام بمتابعة هذه القضية. 
 الصحة العالمية  حوكمةمقاومة سيطرة الشركات على 

في أنشطة متعددة لمقاومة سيطرة الشركات على حوكمة  بي ايتش ايم على مدار العام الماضي ، شاركت 
مع المنظمات األخرى العاملة على هذه القضايا في مختلف القطاعات.   بي ايتش ايم العالمية. تعاونت   الصحة

 فيما يلي بعض النقاط البارزة: 
بقلم الصحفية بريتي باتنايك.    ": تهميش التعددية19كوفيدإدارة لقاح "  ورقة بعنوان بي ايتش ايم  نشرتأوال: 

- كوفيدتسلط الورقة الضوء على تهميش المؤسسات متعددة األطراف مثل منظمة الصحة العالمية في استجابة 
المتعلقة باللقاحات وتوثق أوجه القصور في نهج أصحاب المصلحة المتعددين للحوكمة العالمية للمنتجات   19

لخصوص ، في ضمان الوصول العادل عبر الدول. تزامن إصدار  واللقاحات على وجه ا 19 -كوفيدالطبية 
لمنظمة الصحة العالمية. لقيت الورقة استحسانًا كبيًرا وقدمت لنا    148الورقة مع اجتماع المجلس التنفيذي رقم 

نقطة دخول إلنشاء تحالفات مع منظمات أخرى تعمل على استحواذ الشركات على مؤسسات األمم المتحدة في  
 ت األخرى. يمكن العثور على الورقة هنا. القطاعا
هي جزء من تحالف تم إنشاؤه بشأن مسألة تولي الشركات للحوكمة العالمية من خالل  بي ايتش ايمثانيا.  

يقدم للشركات فرصة جديدة لتعميق   19 -كوفيدأصحاب المصلحة المتعددين. يعتقد التحالف أن عالم ما بعد  
والتأكد من أنها تخدم مصالح أعمال الشركات وتثبيتها بدالً من وضع سياسات  سيطرتها على الحوكمة العالمية 

لذلك من الضروري الكشف عن هذا االتجاه العالمي والنظامي من خالل تسليط الضوء على  ولرفاهية البشرية. 
أصدرت المجموعة كيفية عمله في القطاعات الرئيسية وكذلك تحديها نحو بناء حوكمة عامة وتشاركية قوية. 

. أصدرت المجموعة 2021في وقت قريب من المنتدى االقتصادي العالمي الذي عقد في يناير  موارد مختلفة
األزمات العالمية تحتاج إلى حوكمة عالمية في   - التعيين الديمقراطي خطابًا مفتوًحا بعنوان "حان وقت إعادة 

ء العظيم: كيف نحارب  "االستيالحول  2021يناير  26المصلحة العامة". تم تنظيم ندوة عبر اإلنترنت في 
كوريا الجنوبية   بي ايتش ايم في، قدم سون كيم من   جانب بي ايتش ايم من  سيطرة دافوس على الحكم العالمي".

بعض  و وعضو المجلس التوجيهي في ندوة عبر اإلنترنت حول استحواذ الشركات على منظمة الصحة العالمية. 
، التركيز   ايف آي ايه اين،   كوربورات أكاونتبلتي هي  حالفالمنظمات األخرى التي تشكل جزًءا من هذا الت

بابليك   ،ايم ايس آي انتجريتي ،  آي تي لـلتغير  ، 2ايتش  2جي ،   ايف أو اي آي على الجنوب العالمي ،  
 . سيرفيزيز انترناشنال، ترانس ناشنال انستتيوت

 مختلفة البيانات القام بي ايتش ايم بتقرير ثالثا. 
بيان   بي ايتش ايم . أيدت  وحثت على دعم أوسع لفلسطين بي اين جي أوبيان  بي ايتش ايم حركة  دعمت

المصادقة عليه ، كما دعت  ) ودعت المنظمات واألفراد إلى  بي اين جي أوالمنظمات الفلسطينية غير الحكومية (
منظمات المجتمع المدني التقدمية والحركات االجتماعية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الجريمة العنصرية 

 . يةواإلسرائيل ةاألمريكيمن اإلدارة القرن  هذا في
بي   أقرت - على رسالة منظمات المجتمع المدني بشأن قمة األمم المتحدة لألنظمة الغذائية بي ايتش ايم  أقرت

على رسالة منظمات المجتمع المدني إلى األمم المتحدة والتي تم إصدارها كاحتجاج وتحذير ضد   ايتش ايم 
  بي ايتش ايم االستحواذ والتأثير الوشيكين لقمة أنظمة األغذية لألمم المتحدة من قبل الشركات الزراعية. أيدت 

التي تحثهم على وقف جميع    )دبليو تي أوالرسالة المفتوحة إلى وزارات التجارة ومنظمة التجارة العالمية (
وإعادة التركيز على الوصول إلى اإلمدادات الطبية    19-كوفيدمفاوضات معاهدة التجارة واالستثمار أثناء تفشي 

  وإنقاذ األرواح. 
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على رسالة منظمات المجتمع المدني إلى األمين العام لألمم المتحدة والمدير العام لمنظمة  ي ايتش ايم ب أقرت

تحثهما على تفعيل تقاسم عادل ومنصف للمنافع الناشئة عن مشاركة معلومات وعينات التسلسل   الصحة العالمية
طرفًا) و بروتوكول  196على النحو المعترف به في اتفاقية التنوع البيولوجي (التي تضم  19-كوفيدالرقمي لـ 

 . لها ناغويا
للمطالبة بالصحة   بي ايس آي الذي تم تطويره من قبل  يوم الممرضات ل رسمي  بيانعلى   بي ايتش ايم  أقرت

  . في كل أوقات ولكل أشخاصالعامة الشاملة 
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التقنيات الطبية ليست قضية تتعلق فقط بتأهب النظم الصحية أو حتى  إن قضية اإلنصاف في الوصول إلى 
سالسل التوريد العالمية. إنه يمثل جميع التناقضات والصراعات التي تنشأ عندما يُنظر إلى الصحة والرعاية 

س  الصحية ، بما في ذلك الوصول إلى التقنيات األساسية ، على أنها فرصة للشركات التي تستفيد منها ، ولي
  اآلن إلى وضع هذا 19كمصلحة عامة عالمية. أدت األزمة الهائلة في الرعاية الصحية التي أثارها كوفيد 

 الخطاب العام. إلىطبيعة اإلنتاج وتخصيص الصحة مع  األجندا
برنامج " تعزيز الوصول العادل إلى التقنيات الطبية في سياق   بي ايتش ايم في مثل هذا السياق الخلفي ، نفذت  

" (الوصول العادل إلى تقنيات  إي ايس سي تي". لسهولة الرجوع إليها ، نستخدم االختصار "  19كوفيد ائحة ج
. يحتوي  2021يونيو  30يغلق في وس  -، ومدته عام واحد  2020يوليو  1). كمشروع هذا يبدأ من 19كوفيد 

وب إفريقيا وكوريا الجنوبية والهند.  الذراع العالمي واألذرع القطرية التجريبية في جن  -أذرع   4المشروع على 
 كبرنامج ، نعتزم أن يستمر هذا العمل إلى أجل غير مسمى وأن يمتد إلى ما بعد هذه الدول الرائدة. 

 يمكن تقديم العمل كمساهمات من الذراع العالمية وكعمل تم في دوائر الدول الثالث. 
 : إي ايه سي تي عمل الذراع العالمي لبرنامج . 1

 : إي ايه سي تيتطوير اإلطار المفاهيمي لـ   .ايه
لتنفيذ المشروع وللتحليل القائم على االقتصاد السياسي حول  -بدأ البرنامج بمناقشة حول اإلطار المفاهيمي 

 القضايا المطروحة. 
 :وهي، تم االنتهاء من ثالث وثائق. بناء فهم مشترك إلطار العمل لونتيجة لهذه المناقشات و 

 ) 2020 -يوليو   27فران بوم وديفيد ليج: ( -. مالحظة حول نظريات التغيير فيما يتعلق بهذا المشروع  1
 ) 23-07-2020(ديفيد ليجي  19كوفيد . مالحظة حول الوصول إلى المنتجات الطبية لـ 2
) يمكن الوصول  2020ن كيم ، أكتوبر سوكوفيد: (ديفيد ليج و. التطورات العالمية حول الوصول إلى تقنيات 3

  هنا إلى المقالة 
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 ب. التنسيق وإدارة المشاريع:

وهي يتم التنسيق العالمي للمشروع من خالل لجنة المشروع برئاسة ديفيد ليج مع براسانا ساليجرام والمنسق. 
 نظم اجتماعات دورية لمراجعة المشروع والتخطيط. ت

  لتحريك. 2020نوفمبر  6باإلضافة إلى ذلك ، تم تنظيم جلسة إحاطة على الويب من قبل فريق المشروع في 
بي  ، كانت هناك أيًضا ندوة عبر اإلنترنت حيث تعاونت   لـ بي ايتش ايم القطرية / اإلقليمية  بي ايتش ايم دوائر  

لبدء   27وقسم األدوية بغير الحدود (ايم ايس ايف) ) ، وتي دبليو اينشبكة العالم الثالث ( منظمات  مع ايتش ايم 
 العمل في جنوب أفريقيا. 

 السياسات وخرائط السياسات: ج. منتجات  
تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية للذراع العالمي في تمكين الوصول إلى موارد السياسة الموجودة بالفعل لدوائر  

 باإلضافة إلى تطوير موارد سياسية جديدة وذات صلة.  بي ايتش ايم دول 
على الويب تسمى   بي ايتش ايم قع تمثلت إحدى الخطوات الرئيسية في هذا االتجاه في إنشاء صفحة ويب في مو

  مواقع الويب والمقاالت المفيدة"  -األساسية  كوفيد"الوصول العادل إلى تقنيات 

 
خرى قام بها فريق المشروع بتجميع موجز السياسة لإلجابة على بعض االستفسارات  األ رئيسية الخطوة وال

تريبس، ولكن أيًضا وضع تفاصيل حول ما يمكن  الشائعة التي أثارتها بعض البلدان في االجتماع األول لمجلس 
آللية مثل كوفاكس أن تفعله أو ال تفعله. تم تصميم موجز السياسة ليكون بمثابة بيان سهل القراءة واالستخدام  

عملت على   وكذلكيمكن مشاركته مع صانعي القرار لشرح القضايا المعنية والسعي للحصول على دعمهم. 
لصحافة بشأن هذه القضية. تمت ترجمة موجز السياسة هذا إلى اللغتين الكورية تثقيف نشطاء حركة حرية ا

في   بي ايتش ايم والبرتغالية من قبل فريق من كوريا وموزمبيق. باالعتماد على موجز السياسات ، أعد زمالء 
 ). رابطالبرازيل وثيقة أسئلة وأجوبة باللغة اإلسبانية لمنطقة أمريكا الالتينية (

هناك شكل آخر لزيادة الوصول إلى موارد السياسة وهو االستجابة لطلبات الدعم من مختلف األصدقاء والحلفاء.  
لطلب المزيد من المعلومات حول القضايا    بي ايتش ايم كان أحد هذه الطلبات من منظمة آفاز التي اتصلت بأمانة 

التي يمكن الوصول إليها  19 -كوفيد "لقاحات  حملة  آفازالمتعلقة بالحصول على األدوية والتقنيات. أطلقت  
توقيع تم تقديمها إلى منظمة التجارة   900000جمعت هي و التنازلعالميًا وبأسعار معقولة" بما في ذلك دعم  

العالمية. تلقى برنارد كوتين ، رئيس العالقات الخارجية بمنظمة التجارة العالمية ، االلتماس نيابة عن منظمة  
  . هنامية. يمكن قراءة المزيد من التفاصيل التجارة العال
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 د. تدخالت السياسة: 

الدعم عبر البلدان لالقتراح الذي قدمته الهند وجنوب إفريقيا في   جمعكان التدخل الرئيسي في هذه الفترة هو 
 منظمة التجارة العالمية للتنازل عن جميع شروط اتفاق تريبس المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

إلى حكومات  بي ايتش ايم وتبعها نداء خاص من قبل   تي دبليو اينتأييد دعوة عالمية أطلقتها شبكة وهذا قام ب
لتنازل. يمكن ل قتراح اال هذا ومنظمات المجتمع المدني إلقناع الدول بدعم  بي ايتش ايم لدول ودوائر دول  جميع ا

 الوصول إلى البيان على الرابط.
بيانًا آخر حول الذكرى التاسعة عشرة إلعالن الدوحة ،   إي ايه سي تيوكجزء من هذا ، أطلق فريق مشروع 

 . لـ بي ايتش ايمة والذي أصدرته األمانة العامة العالمي
لعدد من المكالمات والبيانات األخرى   بي ايتش ايم بتوجيه اعتماد  إي ايه سي تيمنذ ذلك الحين ، قامت لجنة 

 عبر العديد من الشبكات. 
 . العمل على المستوى القطري2
، إلكمال   ، كاثرين توملينسون  افي جنوب إفريقيا ، كلف فريق البحث القطري مستشار - جنوب إفريقيا. والأ

. تم إطالق التقرير رسميًا في  19 -كوفيد تحليل سريع للوضع حول العوائق التي تحول دون الوصول إلى تقنيات
شخًصا من جنوب إفريقيا وخارجها.  محليًا ،   40، حضرها حوالي  2020ديسمبر  10ندوة عبر اإلنترنت في 

، مشروع الدفاع عن الصحة الريفية ، تحالف السرطان   27تمت المصادقة على التقرير رسميًا من قبل قسم 
 19سي جنوب إفريقيا. المشاركة في جهود تحالف الشعوب  أكاديميًا بارًزا من 80ومجموعة من حوالي 

  -كوفيدجماهيري تهدف إلى تأمين الدعم الشعبي والدعوة للوصول الشامل إلى لقاحات  تحريكإلطالق حملة 
19. 

بطاقات "أسئلة وأجوبة حول اللقاحات" ، بالتعاون مع أعضاء آخرين في مجموعة العمل   5أنتجت مجموعة من 
تحت عنوان "الرسوم البيانية ومواد الحملة   هنا. يمكن الوصول إلى البطاقات 19سي ف أفراد الصحية لتحال

أصلح حملة  " في حملة اجنوب إفريقيا عضًوا رسمي  بي ايتش ايم ". أصبحت  بي ايتش ايمالتي طورتها شركة 
مساعدة الشعوب   في جنوب إفريقيا ، بالتعاون مع إي ايه سي تييشارك باحثو   ."قوانين براءات االختراع 

المقدم في منظمة   19- كوفيد تريبس ، في جهود للضغط على وزير الخارجية النرويجي لتأييد تنازل  النرويجية
 يا والهند وغيرهما.التجارة العالمية من قبل جنوب إفريق 

تعمل شبكة كوريا الجنوبية على العديد من الدراسات وأنشطة الدعوة إلعالم الناس   -ثانيا. كوريا الجنوبية 
. هدفنا الرئيسي  19 -كوفيد وصناع القرار بالقيم العامة لتعزيز الوصول العادل إلى التقنيات الصحية األساسية لـ 

ورعاية الناشطين الباحثين الشباب في عملية القيام بذلك.   هو دعم الشبكة الموجودة مسبقًا (الحركة) بتوليد األدلة
قام فريق كوريا الجنوبية باستمرار بمراقبة الوضع المحلي وإنتاج نتائج منتظمة مثل المقاالت والبيانات والرسوم  

بي من زمالء  البيانية والمقابالت اإلعالمية. قام الفريق بتقسيم القضايا وفقًا لدورة حياة التكنولوجيا وقام ثالثة
) حقوق الملكية الفكرية و 2) البحث والتطوير وسياسات وأنظمة اإلنتاج واإلمداد و (1كوريا بمراقبة ( ايتش ايم 

 حول هذه القضايا. بانتظام  ) إلغاء التنظيم والتسعير على التوالي ويخططون لـ نشر ملخصات  3(
زل عن حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة  ركز فريق كوريا الجنوبية على الدعوة النشطة لمقترح التنا 

) إلى حكومة وهنا ناوه هناكتابة خطاب ( ولدعم التنازل  بيانات) للهند وجنوب إفريقيا من خالل نشر  تريبس(
ايه (بما في ذلك  كيه إي ايتش آرديسمبر ، أصدر  10كوريا الجنوبية مع منظمات المجتمع المدني األخرى. في 

اليوم ، يتعين على الرئيس مون جاي إن  ) بيانًا بعنوان "سي ايتش ايس سيو  كيه بي دي ايس و  بي ايتش
. وقد  "، من خالل دعم التنازل عن اتفاقية تريبس19 -كوفيد الحفاظ على كلماته حول الوصول العادل إلى تقنيات 

   -ات هيتزامن هذا بالطبع مع دعوة إعالمية واسعة النطاق. المختار
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  دي رابورتيانو  بريشياندي ) والتي تنشر في 1األسبوعية (  بي ايتش آيسلسلة مقاالت . 
  بيز.هانكوك  في  بي ايتش آيتم نشر مقابلة 
  ؟". 19 -كوفيدلمن لقاح وعالج مقالة في مقابلة مع سون كيم بعنوان " تم نشريناير ،  5في 

)  رابطمنفعة عامة عالمية؟ ( 19 -كوفيدكيف يمكن أن تكون لقاحات وعالجات  أوال.   -إنفوجرافيكس تطوير  تم 
  )". رابط( 19 -كوفيدثانيا. "التنازل عن حماية الملكية الفكرية في اتفاقية تريبس لتقنيات 

 كوريا الجنوبية  بي ايتش ايمالبيانية من إعداد  الرسوم  
  

أربع شبكات على مستوى الوالية إلجراء تحليل للوضع للوصول إلى    إنديا -إي ايه سي تي حددت -الهند.  ثالثا
 وكذلك التأثير على خدمات الرعاية الصحية األخرى.  19 -كوفيدعالج ورعاية 

 11عبر اإلنترنت مع أكثر من  والعالج 19 -كوفيدالوصول العادل إلى تقنيات المشاورة الوطنية حول   عقدت
مشارًكا على مدى أكثر من ثالث ساعات مع الترجمة اإلنجليزية الهندية. تم عقد الجلسات   60متحدثًا ، وحوالي 

(بما في ذلك العالجات) واللقاحات   مركزة اور: الوقاية الشخصية والتشخيص والعالج والرعاية الحول خمسة مح
 وتأثيرها على الخدمات الصحية غير كوفيد. 

سلسلة من الهند ،  بي ايتش ايم للمرأة والصحة ، وهي منظمة عضو في من ساما  أجرت مجموعة موارد  وكذلك
حول "التحديات األخالقية والقانونية في البحث عن اللقاحات الوقائية وفي جعل اللقاحات   خمس حلقات دراسية

تي سوندارارامان  وان ساروجيني  إي ايه سي تي،  ". كان العضو االستشاري لمشروعللجميع المعتمدة متاحة
 من بين المتحدثين في الجلسات في سلسلة الندوات. 

بريام   س ويبراسانا إ  - إي ايه سي تيأعضاء  -جنوب إفريقيا أمام مجلس تريبس   -حول اقتراح الهند   حملةال
لس تريبس بعنوان ،  تعليقًا في المجلة الوطنية على اقتراح جنوب إفريقيا والهند في مج كتبا  ليزماري شيريان 

 تريبس".  اتفاق: العالم بحاجة إلى دعم الهند ودعوة جنوب أفريقيا إلزالة عقبات 19-"كوفيد 
إي ايه  حول اقتراح التنازل عن اتفاق تريبس: حالة اللعب والطريق إلى األمام. تحدث عضو  نقاشيةال جلسةال

، في حلقة نقاش حول جوانب اقتراح التنازل أمام المجلس  كيه ايم جوباكومار –إنديا بي ايه سي -سي تي 
 . 19 -كوفيدوالتأثير الذي سيكون له في سياق 
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  بيانًا،  بي ايتش ايم إندياوهي شبكة من  (ايه آي بي ايس اين) ،علوم الشعوب في عموم الهند شبكة  أصدرت

التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتصلة  اقتراح  -في الهند تنازل حقوق الملكية الفكرية بشأن "اللقاحات و
جان سواستيا  في الهند ( الشعوبقبل الربح". شاركت حركة صحة  الشعوبوضع  -جنوب إفريقيا في بالتجارة 

  :2020ديسمبر  8في  تويترفي عاصفة  أبهيان، جيه ايس ايه)
 5478990848https://twitter.com/jsa_india/status/133632743    

. يرجى زيارة  بي ايتش ايم تم كتابة العديد من المقاالت في هذه الفترة من قبل أعضاء   -خرى األ مقاالت وال
 . إي ايه سي تيصفحة موارد 

 . األنشطة العالمية األخرى3
 لـ بي ايتش ايم  الصحةتعزيز الدائرة المواضيعية للتجارة و
لـ بي ايتش  هو تنشيط الدائرة المواضيعية للتجارة والصحة   إي ايه سي تيكان أحد الفروع الرئيسية لمشروع 

. كانت هناك تفاعالت منتظمة لدائرة التجارة والصحة والتي تعطي أيًضا نوًعا من التوجيه للمشروع وتستند  ايم
المشروع. تعد مشاركة دائرة التجارة والصحة أيًضا أمًرا أساسيًا لتكرار هذا المشروع  أيًضا إلى بعض أنشطة 

 في المزيد من دوائر الدول والعمل مع المزيد من الحمالت والحلفاء العالميين. 
يتمثل أحد أهداف المشروع في تجاوز البلدان التجريبية واتخاذ إجراءات في بلدان أخرى مستمدة من المشروع.  

شبكة مع منظمات غير حكومية    ياباندائرة بي ايتش ايم    ديسمبر ، شكل األعضاء األساسيون في داية شهرفي ب
المسماة    19آي بي لـ كوفيد أخرى متشابهة التفكير التخاذ إجراءات جماعية بشأن قضية التنازل عن بروتوكول 

قة للعمل المشترك وعقدت ندوة عبر  . تم إعداد ورللجميع 19لـ كوفيد المساواة في الصحة والوصول الطبي  
شخًصا. كما بدأت الشبكة بعض الحوار غير الرسمي مع   130ديسمبر شارك فيها حوالي  16اإلنترنت في 

 بعض المسؤولين. 
رسميًا على البيان الذي أطلقته شبكة العالم الثالث لحث منظمة التجارة العالمية على   الشعوبوقعت حركة صحة 

 من اتفاق تريبس (رابط).   66.1قالية ألقل البلدان نمواً بموجب المادة تمديد الفترة االنت 
وبالتالي هناك تبادل    إي ايه سي تيالعالمي لمشروع  بي ايه سيآنا ماريوت من منظمة أوكسفام هي جزء من 

 (تحالف لقاحات األفراد).   بي في ايهو   بي ايتش ايم عضوي لألفكار ويتم التعاون بين 
وبعضهم أعضاء نشطون في الدائرة المواضيعية للتجارة والصحة واللجنة  يم أوروبابي ايتش ا أصدقاء 

هم منسقو حملة مبادرة المواطنين   إي ايه سي تي) لمشروع بي ايه سياالستشارية العالمية للمشروع (
  التحالف، التي نشأت بشكل مستقل عن    إي سي آي). تطورت إي سي آياألوروبيين بشأن الحق في العالج (

 ، إلى تعاون في الوقت الحالي.   الشعبي للقاحات (بي في ايه)
هناك حملة أخرى حدث معها االتصال العضوي وهي حملة "حرروا اللقاح" بقيادة الجامعات المتحالفة لألدوية و

  .بي ايه سيهو جزء من (يو ايه إي ايم)). منسق أمريكا الالتينية يو ايه إي ايم األساسية (
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. لجنة التنسيق هي الهيئة  بي ايتش ايم العالمية ) هي الهيئة الرئيسية لصنع القرار فيايس سياللجنة التوجيهية (
. الرئيسان  التوجيهيةوتضم الرئيسين المشاركين للجنة  التوجيهيةالمعينة من قبل اللجنة  التوجيهيةالتنفيذية للجنة 

 هما سوالكشانا ناندي وفران بوم.  ايم  بي ايتشلـ  توجيه ال المشاركان الحاليان لمجلس  
 في بانكوك خالل مؤتمر جائزة األمير ماهيدول.   2020بي ايتش ايم في ايس سي لـ انعقد اجتماع 

في أول يوم أربعاء من كل شهر. تم عقد هذا االجتماع دون أي   سكايب تعقد لجنة التنسيق اجتماًعا شهريًا على 
 فجوة خالل األشهر االثني عشر الماضية.

ع في يتعمل األمانة العالمية من الهند بأربعة موظفين متفرغين (بما في ذلك المنسق العالمي). كان هناك توس 
ي لنشاط المجموعة المواضيعية ومشاركة األمانة العالمية هذا العام ، مع إضافة باحث مشارك للتنسيق العقد

  .إي ايه سي تيالمنسق العالمي لمشروع 
) إلى  2020حتى سبتمبر  بي ايتش ايم ، دلهي (التي استضافت   ساماهذا العام ، انتقلت األمانة العالمية لنا من 

  14فة لما يقرب من بقدرات مختل  بي ايتش ايم الستضافتها  سامافي بلجيكا. نتقدم بخالص الشكر لـ   فيفا سالود
 للموافقة على استضافتنا بعد سبتمبر.   فيفا سالودعاًما وكذلك 

لتلقي ومعالجة الشكاوى التي تنشأ   مع وصاية )سي ايه ايس ايتش(تم إنشاء لجنة مناهضة التحرش الجنسي 
في األحداث واألنشطة التي ننظمها أو نشارك في تنظيمها ولتوفير التوعية بشأن قضية التحرش الجنسي لنشطاء  

بإيجاد مساحة عمل وتفاعالت حساسة للنوع االجتماعي وغير تمييزية وشاملة.   بي ايتش ايم . تلتزم  بي ايتش ايم 
 .فران باوم و كاميال جيولياني وو بينيناهكهيسا  اين ساروجيني  همسي ايه ايس ايتش أعضاء 

 االتصاالت العالمية 
بي هو أحد قنوات االتصال الرئيسية التي حاولنا من خاللها تقديم ونشر المعلومات حول  بي ايتش ايم موقع 

  بي ايتش ايم جريها دوائر وعملها في مجاالت تركيز مختلفة. يتم تحديث الموقع بانتظام باألنشطة التي ت  ايتش ايم 
في مناطق ودول مختلفة. يتم نشر البيانات المكتوبة والمواقف التي تم اتخاذها بانتظام على الموقع لنشرها على 

 نطاق أوسع. 
كانت هناك محاوالت أخرى هذا العام لترجمة البيانات إلى األسبانية والفرنسية واإليطالية على األقل. تمت  

بشأن وقف    بي ايتش ايم بيان  لغتين الكورية والعربية أيًضا. على سبيل المثال ، تم توفير  ال  إلىترجمة العديد  
 بست لغات.  منظمة الصحة العالميةيو ايس ايه لـ  تمويل

  "الصحة للجميع" وهي قيد التحديث حاليًا. تم أيًضا تنشيط صفحة 
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بي ايتش ايم  . تعمل القائمة البريدية لـ  بي ايتش ايم إكستشينج هي لـ بي ايتش ايم قناة االتصال الرئيسية األخرى 

(http://phm.phmovement.org/listinfo.cgi/phm-exchange-phmovement.org)  كمنصة أوسع يتم من
. وهذا يشمل الطالب والمهنيين الصحيين والعاملين  بي ايتش ايممعلومات بين المجتمع األكبر في خاللها تبادل ال

يتضمن في الغالب األحداث واألنشطة القادمة حول  نوع المعلومات  والصحيين واألكاديميين والنشطاء وغيرهم. 
  3650ت الحاضر ، لدينا أكثر من مختلف القضايا المعاصرة والمقاالت الحديثة والموارد وما إلى ذلك. في الوق

وتلقي المعلومات   إكستشينج. يمكن ألي شخص االشتراك بسهولة في بي ايتش ايم إكستشينج  مشترًكا في
 . بي ايتش ايم والحصول على تحديث عن أنشطة ومواقف 

تتمتع العديد من الدوائر القطرية بآلية اتصال قوية. تم تمكين معظم الدوائر اإلقليمية أيًضا عن طريق االتصال  
من خالل مجموعات البريد اإلقليمية. تتفق العديد من البلدان والبلدان اإلقليمية على أن اتصاالتها عبر اإلنترنت  

لديها اآلن مجموعات بريدية   لـ بي ايتش ايم يعية . جميع المجموعات المواضالجائحةأصبحت أقوى بسبب 
  وظيفية حيث يوجد تبادل منتظم للمعلومات من خالل هذه المجموعات المواضيعية في المجاالت المتخصصة. 

 
نشأت العديد من المشكالت اإلجرائية نتيجة للمناقشات في المجموعات المواضيعية (إضافة أعضاء جدد وقوائم  

وما إلى ذلك) والتي تم التعامل معها  للمجموعات المواضيعيةلمنسقي   لـ بي ايتش ايم تروني ومعرف البريد اإللك
فور وصولها. أعدت األمانة العالمية كتيبًا يتضمن هذه المبادئ التوجيهية لتبسيط هذه القضايا وتم تعميمه للتعليق  

 .2021عليه إلى لجنة المعايير والمجموعات المواضيعية في يناير 
أيًضا على تواجدها في دوائر وسائل التواصل االجتماعي من  بي ايتش ايم افة إلى هذه القنوات ، تحافظ باإلض

متابعًا وموقع   5513مع   (peopleshealthmovement@) صفحة فيسبوك باسم  على بي ايتش ايم خالل صفحة 
لعديد من الدوائر  ول. يوتيوبى قناتها عل ولـ بي ايتش ايم متابعًا.  4873الذي يضم  (PHMGlobal)تويتر باسم 

  . يوتيوباإلقليمية والقطرية أيًضا حضور خاص على وسائل التواصل االجتماعي ومواقع الويب وقنوات  
  
  
  
 


