من اجل غد افضل

menarosa.org

معاً
نُ حدث فرقاً
معا نبني ً
ً
لكافة النساء المتعايشات مع فيروس نقص
ّ
غدا أفضل
المناعة البشرية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا!
راسلونا اآلن علىinfo@menarosa.me :
أو زوروا موقعنا عبرwww.menarosa.org :

تعرفوا
ّ
علينا أكثر
نحن مجموعة من النساء الالتي يسعين لتمكين
حقها في
السيما ّ
المرأة في سبيل نيلها حقوقها،
ّ
مهمتنا عام  2010لنكون
العيش بكرامة .انطلقنا في
ّ
اإلقليمية األولى للنساء المتعايشات مع
الشبكة
ّ
فيروس نقص المناعة البشرية في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا .نحن الـ”مينا روزا”!

نحن
الـ”مينا روزا”!

اسم المجموعة “مينا روزا”
اإلنكليزية
مستوحى من الكلمة
ّ
مينا وتعني الشرق األوسط
أول
وشمال أفريقيا ،وروزا هي ّ
امرأة سمراء في أميركا ترفض
ّ
التخلي عن مقعدها في الحافلة
أدى إلى
ألجل رجل أبيض ،ما ّ
المدنية
إطالق حركة الحقوق
ّ
لألميركيين من أصل أفريقي.
ّ

ً
مهامنا كأهدافنا كثيرة ،ولكن
أيضا رمز األنوثة.
وتجسد روزا
ّ
لها وقع واحد يقضي بتحسين
وقد أطلقت صديقتنا زهيره هذه
صحة النساء المتعايشات مع
المبادرة في الجزائر منذ سنوات،
ّ
فيروس نقص المناعة البشرية
كأول امرأة متعايشة مع فيروس
ّ
نقص المناعة البشرية ترفع الصوت وتعزيز نمط حياتهن وحياة
ً
أسرهن في الشرق األوسط
عاليا في المنطقة .وقد أثبتت لنا
وشمال أفريقيا”.
من خالل جرأتها وشجاعتها ،أنّ نا
قادرات على تأسيس شبكة
لتمكين النساء ودعمهن.

ً
ً
مؤلما
غالبا ما يكون فيروس نقص المناعة البشرية
لدرجة يصعب على حامله إنكار أعراضه .فالنساء
المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشرية
سيئة .لذا يجب أن
يخشين الظهور في حالة
مرضية ّ
ّ
ّ
ّ
ويتغلبن على التفكير السلبي باالنتقال
بالقوة
يتحلين
ّ
من الشعور بالذنب إلى الشعور اإليجابي .ولكن هل
بكل هذا بأنفسهن؟ بإمكان مجموعات
يستطعن القيام ّ
قوة
الدعم المساعدة في تحويل هذا اإلحباط إلى ّ
ً
بنّ اءة عبر التواصل ً
كل
عاليا وطرق ّ
معا ،رفع الصوت
األبواب للحصول على تعاطف من هم على استعداد
لالستماع إلينا والتعامل معنا .يجب أن يكون شعارنا:
إصابتك بفيروس نقص
ِ
مكنك العيش بالرغم من
ِ
“ي
ُ
المناعة البشرية ،وليس الموت بسببه”.
اإلقليمية لمجموعة مينا روزا
المنسقة
ّ
ّ

لسنا وحدنا،
أنتم معنا
ً
كافيا من
الرئيسية لنجاحنا ،لكنّ ه لم يكن
القوة الدافعة
لطالما شكّل التزامنا
ّ
ّ
وممولينا … فمن دونهم ،لما أمكننا ذلك!
المستمر من شركائنا
دون الدعم
ّ
ّ
• الصندوق العالمي ()Global Fund

هن أخواتي .فنحن
أن جميع أعضاء “مينا روزا” ّ
أشعر ّ
ونتحدث
نتواصل عبر البريد اإللكتروني أو الفيسبوك
ّ
عن مشاريعنا ونتشارك المشاكل التي نواجهها .وعندما
الشك حول ما أقوم به ،هذا يزيدني ثقة أكبر
ّ
يعتريني
ً
جميعا في قارب واحد”.
بأنّ ني على المسار الصحيح .إنّ نا
منسقة مينا روزا في ليبيا
ّ

• فرنت الين إيدز ()Frontline Aids
• صندوق روبرت كار لدعم شبكات المجتمع المدني ()RCNF
• برنامج األمم المتّ حدة المشترك المعني باإليدز ()UNAIDS MENA TSR
تواصل “مينا روزا” توسيع شبكة نشاطاتها وتسعى جاهدة إلقامة
عملية
االستراتيجية المبتكرة بهدف إدراجها في
المزيد من الشراكات
ّ
ّ
اإلنسانية وحاالت النزاع،
للحاالت
واالستجابة
أعمالها،
تطوير جدول
ّ
باإلضافة إلى جدول أعمال حقوق االنسان والمساواة.

من رؤيتنا
قوتنا
نستمد ّ
ّ

مهامنا
عديدة

لكل النساء واألطفال وأسر المتعايشات مع فيروس نقص المناعة
ّ
الحق بحياة عادلة وكريمة ،ضمن بيئة خالية من الوصمة والتمييز
ّ
البشرية
للحد من تزايد عدد اإلصابات الجديدة بالفيروس في الشرق األوسط
ّ
وشمال أفريقيا.

ّ
والمتأثرات بفيروس
شبكة “مينا روزا” تدعم وتمكّن النساء المتعايشات
والمعرضات للخطر ،وكذلك أسرهم وأطفالهم،
نقص المناعة البشرية،
ّ
واإلقليمية في
الوطنية
من خالل تطوير القيادة على المستويات
ّ
ّ
التصدي
الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ وعبر المشاركة الفع ّـالة في
ّ
للفيروس بهدف التأثير في صنع القرار ووضع السياسات باإلضافة
إلى الحصول الشامل والعادل على خدمات الرعاية والعالج والوقاية
والدعم للعيش بكرامة.

لبدايتنا
استمرارية
ّ

في منطقة تشهد نمو متسارع للوباء ،حيث بالكاد يحصل المتعايشون
مع فيروس نقص المناعة البشرية على العالج المضاد للفيروسات
المتدنية في القضاء على عدوى انتقال
القهقرية باإلضافة إلى النسبة
ّ
ّ
الفيروس من األم لطفلها ،والنسبة المتزايدة النتقال العدوى بين النساء
الرئيسية ،تسعى “مينا روزا” جاهدة
السكانية
السيما بين شركاء الفئات
ّ
ّ
ّ
إلى تسليط الضوء على احتياجات النساء المتعايشات مع فيروس نقص
المناعة البشرية من خالل:
القهقرية
• رفع مستوى العالج وضمان الحصول عليه بمضادات للفيروسات
ّ
للحد من عدوى انتقال الفيروس من األم للطفل
• العمل
ّ
ً
واالنجابية
الجنسية
الصحة
جنسيا ،وكذلك
• التوعية إزاء األمراض المنقولة
ّ
ّ
ّ
• الدعم النفسي االجتماعي
المستقبلية
التدخالت
ّ
• جمع المعلومات وتحليلها لتوجيه
ّ
• تعزيز أعلى مستويات وضع السياسات لتحقيق المساواة وحصول
النساء على الحقوق نفسها التي يتمتّ ع بها الرجال وذلك من خالل
منظمات المجتمع
ّ
أصحاب المصالح ،صانعي القرارات والشراكة مع
واإلقليمية وكذلك
الوطنية
الحكومية
المدني األخرى والمنظمات غير
ّ
ّ
ّ
والدولية.
اإلقليمية
الشبكات
ّ
ّ

المساواة تبدأ في المنزل،
تنمو في المجتمع وتزدهر
قانونية .مسيرتنا
في بيئة
ّ
طويلة ،لكنّ نا نعدكم
بالمضي بها ُق ً
دما.

تحول النظام السياسي في الشرق األوسط وشمال
قدم ّ
ومع ذلكُ ،ي ّ
تحديات وفرص جديدة في سبيل توفير حياة أفضل لجميع
أفريقيا ّ
ّ
يتعلق بالنساء المتعايشات
المواطنين .لذا يجب تحقيق تغييرات في ما
مع فيروس نقص المناعة البشرية في القريب العاجل.
لتخفف من وطأة هذه البيئة
ّ
وتأتي مساهمة “مينا روزا” المحف ّـزة
الصعبة على النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشرية،
حس القيادة لدى النساء المتعايشات
وهي بمثابة مبادرة شجاعة تعزّ ز ّ
ّ
والمتأثرات بهذا الفيروس ،وتمكّنهن ليس فقط ضمن مجتمعاتهن
ً
أيضا على المستوى العالمي من
وطنية ،ولكن
المحلية من خالل حمالت
ّ
ّ
والعالمية.
اإلقليمية
خالل دعوات التمثيل والتوصيات في المحافل
ّ
ّ

