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  مدونة الالموقعون على 
 

 بفنزوٌبل  اإلٌدزعمل المواطنٌن ضد  ةمنظم

www.internet.ve/accsi  

 

 جوع بؤسبانٌاالعمل ضد ال
www.accioncontraelhambre.org  

 

 إٌه سً تً العالمٌة ةمنظم

www.act-intl.org  

 

 منظمة العمل ضد الجوع بالمملكة المتحدة
www.aahuk.org  

 

 ٌةمنظمة آكشن إٌد الدول
www.actionaid.org  

 

 (اإلٌدزالمجلس اإلفرٌقً للمنظمات العاملة فً مجال )أفرٌكاسو 
www.africaso.net  

 

 بؤوروبا  اإلٌدزالعمل ضد  ةمنظم
 

 بكالجاري ٌدزاإل
www.aidscalgary.org  

 

 بروسٌا اإلٌدزمركز مكافحة 
 

 بالنمسا اإلٌدزلمرضى المساعدة 
www.aids.at  

 

بروسٌا  اإلٌدزتقاسم المعلومات حول 
 

  ٌدز، تاٌبلندإلمإسسة شبكة التنمٌة ل
 

، كندا  زسانت جون لؤلٌد
 

، كندا  لئلٌدزجمعٌة كاملوبز 
www.aidskamloops.bc.ca  

 
معهد آالن جوتماخر، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  

www.agi-usa.org  
 

، كندا  ةنقص المناعة المكتسب بفٌروس مجلس جمعٌة ألبرتا المعنً
 

لؤلشخاص المصابٌن بمرض اإلٌدز   أوكرانٌاشبكة 
 

السنؽال  ، التحالؾ الدولً لمكافحة اإلٌدز
 

منظمة العفو من أجل المرأة، ألمانٌا  
www.amnestyforwomen.de  

http://www.internet.ve/accsi
http://www.accioncontraelhambre.org/
http://www.act-intl.org/
http://www.aahuk.org/
http://www.actionaid.org/
http://www.africaso.net/
http://www.aidscalgary.org/
http://www.aids.at/
http://www.aidskamloops.bc.ca/
http://www.agi-usa.org/
http://www.amnestyforwomen.de/
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ات الطبٌة والبحث  المإسسة األفرٌقٌة  للدراس

www.amref.org  
 

 بخدمات اإلٌدزللمنظمات المعنٌة  الباسٌفٌكومجلس آسٌا 
www.apcaso.org  

 
 زمرض اإلٌدو الباسٌفٌك لؤلشخاص المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبةوشبكة آسٌا 

http://www.apnplus.org/ 
 

الجمعٌة الكوستارٌكٌة لؤلشخاص المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، كوستا رٌكا  
 

، جمهورٌة الدومٌنٌكان  لدومٌنٌكٌة المعنٌة بصحة العابلةالجمعٌة ا
www.profamilia.org.do  

 
، المؽرب  عٌة المؽربٌة للتضامن والتنمٌةجمال

 
، رواندا  جمعٌة رواندا لصحة العابلة

 
تحاد األسترالً لمنظمات اإلٌدز الا

www.afao.org.au  
 

الصلٌب األحمر األسترالً  
www.redcross.org.au  

 
كولومبٌا لؤلشخاص المصابٌن باإلٌدز، كندا   –جمعٌة برٌطانٌا 

 
منظمة الخبز للعالم  

www.brot-fuer-die-welt.org  
 

مإسسة الكامٌرون الوطنٌة لصحة العابلة  
 

 أفرٌقٌا لصحة المجتمع  –تحالؾ كندا 
 

دل المعلومات حول عبلج اإلٌدز  المإسسة الكندٌة لتبا
www.catie.ca  

 
الشبكة القانونٌة الكندٌة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز  

www.aidslaw.ca  
 

الجمعٌة الكندٌة للصحة العالمٌة  
www.csih.org  

 
منظمة كٌر الدولٌة  

www.care-international.org  
 

الشبكة اإلقلٌمٌة الكارٌبٌة لؤلشخاص المصابٌن لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز  
 

ت المتحدة األمرٌكٌة  مجلس البعثة الطبٌة الكاثولٌكٌة، الوالٌا
www.cmmb.org  

 
الفقر  ٌتحدون  ونجمعٌة الكندي

www.cause.ca  
 

  شبكة أوروبا الوسطى والشرقٌة لتقلٌل الضرر 

http://www.amref.org/
http://www.apcaso.org/
http://www.profamilia.org.do/
http://www.afao.org.au/
http://www.redcross.org.au/
http://www.brot-fuer-die-welt.org/
http://www.catie.ca/
http://www.aidslaw.ca/
http://www.csih.org/
http://www.care-international.org/
http://www.cmmb.org/
http://www.cause.ca/
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http://www.ceehrn.org/ 
 

مإسسة شً هٌنج  
www.chihengfoundation.com  

 
جمعٌة الصٌن لتنظٌم األسرة  
www.chinafpa.org.cn  

 
المعونة المسٌحٌة  

www.christian-aid.org.uk  
 

صندوق األطفال المسٌحٌٌن  
www.christianchildrensfund.org  

 
كنٌسة السوٌد  

www.svenskakyrkan.se  
 

المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، أوكرانٌا   تحالؾ منظمات خدمة مرضى فٌروس نقص
 
، ترٌنداد  عٌة موارد العمل اإلجتماعًجم
 

 كونسرن الدولٌة 
www.concern.net  

 
مإتمر الكنابس األوروبٌة  
www.cec-kek.org  

 
 كوادور مإسسة كٌمٌرٌنا، اإل

 
  مركٌةدانالكنٌسة لامعونة 

www.dca.dk  
 

نماركً  االصلٌب األحمر الد
http://www1.drk.dk  

 
المعونة األلمانٌة لمكافحة اإلٌدز، ألمانٌا  

www.aidshilfe.de  
 

دٌاكونً للمعونة العاجلة ألمانٌا  
www.diakonie-katastrophenhilfe.de  

 
المعهد األلمانً للبعثة الطبٌة  

 
 التحالؾ العالمً للدعوة 

www.e-alliance.ch  
 

التحالؾ العالمً للسٌاحة  
www.ecotonline.org  

 
الشبكة الصٌدلٌة العالمٌة  

http://www.epnetwork.org/ 
 

المجموعة األوروبٌة لعبلج اإلٌدز  
www.eatg.org  

 

http://www.ceehrn.org/
http://www.chihengfoundation.com/
http://www.chinafpa.org.cn/
http://www.christian-aid.org.uk/
http://www.christianchildrensfund.org/
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.concern.net/
http://www.cec-kek.org/
http://www.dca.dk/
http://www1.drk.dk/
http://www.aidshilfe.de/
http://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/
http://www.e-alliance.ch/
http://www.ecotonline.org/
http://www.epnetwork.org/
http://www.eatg.org/
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اإلبتبلؾ األوروبً لسٌاسات العقاقٌر الفعالة والعادلة  
www.encod.org  

 
جمعٌة تنظٌم األسرة فً أستونٌا   

www.amor.ee  
 

جمعٌة تنظٌم األسرة فً الهند   
http://www.fpaindia.org/     

 
 جمعٌة تنظٌم األسرة فً كٌنٌا 

 
جمعٌة تنظٌم األسرة فً ماالوي   

 
جمعٌة تنظٌم األسرة فً نٌبال   

www.fpan.org  
 

 جمعٌة تنظٌم األسرة فً الفلبٌن 
 

الٌزٌا  اتحاد جمعٌات تنظٌم األسرة، م
www.ffpam.org.my  

 
 مإسسة فٌبل مارٌانً، إٌطالٌا 

www.villamaraini.it  
 

شبكة اإلٌدز العالمٌة الصٌنٌة  
www.aids.org.hk/en/11/11_0.html  

 

  الشبكة العالمٌة للمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
www.gnpplus.net  

 
الشبكة العالمٌة لؤلشخاص المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز بؤوروبا  

 
ص المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز بؤمرٌكا الشمالٌة  الشبكة العالمٌة لؤلشخا
www.gnpna.ca  

 
(  GOAL)هدؾ 

www.goal.ie  
 

 مجموعة من أجل الحٌاة، البرازٌل 
www.pelavidda.org.br  

 
الجمعٌات المسٌحٌة لمكافحة اإلٌدز فً توجو  

http://membres.lycos.fr/gccst/  
 

هٌلث لٌنك العالمٌة  
www.healthlink.org.uk  

 

 ر السن الدولٌةمإسسة مساعدة كبا
www.helpage.org  

 
، بنجبلدٌش  المنقولة جنسٌاتحالؾ مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز واألمراض 

 
مإسسة أمل أوروبا الشرقٌة  

www.hoffnung-fuer-osteuropa.de  
 

http://www.encod.org/
http://www.amor.ee/
http://www.fpaindia.org/
http://www.fpan.org/
http://www.ffpam.org.my/
http://www.villamaraini.it/
http://www.aids.org.hk/en/11/11_0.html
http://www.gnpplus.net/
http://www.gnpna.ca/
http://www.goal.ie/
http://www.pelavidda.org.br/
http://membres.lycos.fr/gccst/
http://www.healthlink.org.uk/
http://www.helpage.org/
http://www.hoffnung-fuer-osteuropa.de/
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  لئلٌدزمإسسة هونج كونج 
www.aids.org.hk  

 

 المجلس الدولً للمنظمات العاملة فً مجال اإلٌدز
www.icaso.org  

 
تسبة ومرض اإلٌدز  الجمعٌة الدولٌة للنساء المصابات بفٌروس نقص المناعة المك

www.icw.org  
 

جمعٌة تنظٌم األسرة األندونٌسٌة  
www.pkbi.or.id  

 
المبادرة الخاصة وجمعٌة مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً بوركٌنا فاسو  

 
 ولٌة الوالدٌن إظٌم األسرة ومسنمعهد بٌرو لت

www.inppares.org.pe  
 

 منظمة إنترأكت العالمٌة  
www.interactworldwide.org  

 
باإلٌدز والتنمٌة   ةالتحالؾ المشترك بٌن الوكاالت المعنً

www.icad-cisd.com  
 
تحاد الدولً لجمعٌات الصلٌب األحمر والهبلل األحمر  اال

www.ifrc.org  
 

الرابطة الدولٌة للحد من الضرر  
www.ihra.net  

 
الدولً لمكافحة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز الذي ٌشتمل على التحالؾ العالمً لمكافحة التحالؾ 

فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 
مدؼشقر، موزمبٌق، أوكرانٌا، زامبٌا، تحالؾ الهند لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، برنامج 

نامج الصٌن، برنامج مٌانمار  الكارٌبً اإلقلٌمً، بر
www.aidsalliance.org  

 
المعهد الدولً لمكافحة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، أوكرانٌا  

 
أوروبا وجنوب آسٌا  والذي ٌشمل المكتب المركزي فً لندن، والمكاتب اإلقلٌمٌة فً، اإلتحاد الدولً لتنظٌم األسرة

ٌة ؼربالدول الوأفرٌقٌا و
www.ippf.org  

 
اإلتحاد الدولً لتنظٌم األسرة، الوس  

 
فرٌق اإلؼاثة الدولٌة  

www.irteams.org  
 

الخدمة الدولٌة لحقوق اإلنسان  
www.ishr.ch  

 
األٌرلندي   الصلٌب األحمر

www.redcross.ie  
 

جمعٌة تنظٌم األسرة فً جاماٌكا  
 

جمعٌة مكافحة اإلٌدز اإلجتماعٌة فً الٌابان  

http://www.aids.org.hk/
http://www.icaso.org/
http://www.icw.org/
http://www.pkbi.or.id/
http://www.inppares.org.pe/
http://www.interactworldwide.org/
http://www.icad-cisd.com/
http://www.ifrc.org/
http://www.ihra.net/
http://www.aidsalliance.org/
http://www.ippf.org/
http://www.irteams.org/
http://www.ishr.ch/
http://www.redcross.ie/
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 إتحاد مراكز الخدمات فً كازاخستان 

 
 

ة المعنٌة باإلٌدز فً كٌنٌا  إتحاد المنظمات ؼٌرالحكومً
www.kanco.org  

 
 رابطة كرٌباتً لصحة األسرة 

 
مجلس منظمات خدمات اإلٌدز بؤمرٌكا البلتٌنٌة ومنطقة الكارٌبً  

www.laccaso.org  
 

ند  ، الهلٌبرامرضى الجذام مإسسة 
www.lepraindia.org  

 
، كرواتٌا  (المنظمة ؼٌر الحكومٌة لتحسٌن جودة الحٌاة)لٌت 
 

اإلتحاد العالمً اللوثري  
www.lutheranworld.org  

 
هٌبة اإلؼاثة اللوثرٌة العالمٌة  

www.lwr.org  
 

جمعٌة ماري ستوبس اإلكلٌنٌكٌة  
www.mariestopes.org.uk/ww/bangladesh.htm  

 
مإسسة ماري ستوبس الدولٌة  

www.mariestopes.org.uk  
 

مإسسة مٌجابولٌس ساراتوؾ أوببلست ؼٌر الحكومٌة، روسٌا  
 

مٌكسفام، المكسٌك  
www.mexfam.org.mx  

 
ببل أجندة سٌاسٌة  : الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال

www.msmnpa.org  
 

مجلس أمرٌكا الشمالٌة لمنظمات خدمة المصابٌن باإلٌدز  
 

مإسسة اإلٌدز القومٌة، منؽولٌا  
www.naf.org.mn  

 
أمانة اإلٌدز القومٌة، المملكة المتحدة  

www.nat.org.uk  
 

، أسترالٌا  المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز سة القومٌة للمصابٌن بفٌروس نقصالمإس
www.napwa.org.au  

 
الصلٌب األحمر بنامٌبٌا  

 
مإسسة ناز الدولٌة  

www.nfi.net  
 

اإلٌدز والتجنب والرعاٌة والدعم، نٌجٌرٌا  ومرض نقص المناعة المكتسبة  شبكة األخبلقٌات والقانون وفٌروس
 

http://www.kanco.org/
http://www.laccaso.org/
http://www.lepraindia.org/
http://www.lutheranworld.org/
http://www.lwr.org/
http://www.mariestopes.org.uk/ww/bangladesh.htm
http://www.mariestopes.org.uk/
http://www.mexfam.org.mx/
http://www.msmnpa.org/
http://www.naf.org.mn/
http://www.nat.org.uk/
http://www.napwa.org.au/
http://www.nfi.net/
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رابطة اإلٌدز الشمالٌة، كندا   –، جورجٌا (مركز المعلومات النفسٌة واإلستشارات( )نٌو واي)الطرٌق الجدٌد 
http://nacsns.tripod.com  

 
وٌجٌة  معونة الكنٌسة النر
www.nca.no  

 
الصلٌب األحمر النروٌجً  

www.redcross.no  
 

أودٌسٌس، جمهورٌة سلوفاكٌا  
www.ozodyseus.sk  

 
 ، بنجبلدٌش ن العملالعاطل عمنظمة التنمٌة اإلجتماعٌة للشباب 

 
أوكسفام الدولٌة  

www.oxfam.org  
 

جمعٌة تنمٌة العمال بالمٌرا، الهند  
www.pwds.org  

 
منظمة باثفاٌندر الدولٌة  

www.pathfind.org  
 

المإسسة السوٌسرٌة للصحة الجنسٌة واإلنجابٌة  
www.plan-s.ch  

 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة   –ببلن 

www.planusa.org  
 

رابطة تنظٌم األسرة بجنوب أفرٌقٌا  
www.ppasa.org.za  

 
 رابطة تنظٌم األسرة بتاٌبلند

 
إتحاد تنظٌم األسرة بؤمرٌكا  

www.plannedparenthood.org  
 

إتحاد  تنظٌم األسرة بكندا  
www.ppfc.ca  

 
الدولٌة   بوبٌوالشن أكشن

www.populationaction.org  
 

، بنجبلدٌش  صحة األم والطفل بنجبلدٌش رادا مركز، مركز خدمات السكان والتدرٌب
 

شبكة أمرٌكا البلتٌنٌة لؤلشخاص المصابٌن بمرض اإلٌدز  
www.redla.org  

 
نٌو تاٌم، روسٌا   –المإسسة العامة اإلقلٌمٌة 

 
جمعٌة الصحة اإلنجابٌة، كمبودٌا  

 
مإسسة روزٌز أند روزماري، الوالٌات المتحدة  

 
الجمعٌة الروسٌة لتنظٌم األسرة  

http://nacsns.tripod.com/
http://www.nca.no/
http://www.redcross.no/
http://www.ozodyseus.sk/
http://www.oxfam.org/
http://www.pwds.org/
http://www.pathfind.org/
http://www.plan-s.ch/
http://www.planusa.org/
http://www.ppasa.org.za/
http://www.plannedparenthood.org/
http://www.ppfc.ca/
http://www.populationaction.org/
http://www.redla.org/
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www.family-planning.ru  
 

، كندا  األطفال واأنقذمنظمة 
www.savethechildren.ca  

 
سنسوا الدولٌة  

www.sensoa.be  
 

جمعٌة تنظٌم األسرة، سنؽافورة  
www.sppa.org.sg  

 
الدولٌة  تٌمٌست سوروب

www.soroptimistinternational.org  
 

  لئلٌدزأمانة جنوب أفرٌقٌا 
www.satregional.org  

 
بنجبلدٌش  ، لة جنسٌا ومرض اإلٌدزواألمراض المنقشبكة 

 
سة تامبٌب الدولٌة  مإس

www.europap.net/links/tampep.htm  
 

جمعٌة تونجا لصحة العابلة  
 

جمعٌة توفالو لصحة األسرة  
 

تحالؾ المملكة المتحدة لؤلشخاص المصابٌن لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز  
 

هٌبل ماندالً  فاسافٌا ما
www.vasavya.com  

 
، روسٌا  "فورونٌش"مً لدعم مشروعات الشباب الصندوق اإلقلً 

 
  الخدمات التطوعٌة فً الخارج 

www.vso.org.uk  
 

مإسسة واٌلد  
www.wild.org 

 
جنوب أفرٌقٌا  ، مإسسة البراري

www.wild.org/southern_africa/wf.html  
 

التحالؾ العالمً للكنابس البروتستانتٌة  
www.warc.ch  

 
  ٌنسٌحًمجمعٌة الشبان ال

www.ymca.int  
 

مجلس الكنابس العالمً  
www.wcc-coe.org  

 
اإلتحاد الدولً للطبلب المسٌحٌٌن  

www.wscfglobal.org 
 

جمعٌة الشابات المسٌحٌات العالمٌة  

http://www.family-planning.ru/
http://www.savethechildren.ca/
http://www.sensoa.be/
http://www.sppa.org.sg/
http://www.soroptimistinternational.org/
http://www.satregional.org/
http://www.europap.net/links/tampep.htm
http://www.vasavya.com/
http://www.vso.org.uk/
http://www.wild.org/
http://www.wild.org/southern_africa/wf.html
http://www.warc.ch/
http://www.ymca.int/
http://www.wcc-coe.org/


 13 

www.worldywca.org  
 

 

 

 

http://www.worldywca.org/
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  الملخص التنفٌذي
 

والتً تنتهج مدخبل ٌنبع من حقوق  (الفصل الثانًفً )المبادئ اإلرشادٌة عددا من  ههذ مدونة السلوكحدد ت
والتً قامت بها منظمات ؼٌر  اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض لعدد من األعمال المتعلقة ب اإلنسان
وتقدم هذه المبادئ إطاراً مشتركاً  . واإلنسانٌة اإلنمابٌةمن الناحٌة الصحٌة و اإلٌدزة تعمل فً مجال حكومً

كما تشكل جزءاً من مبادئ الممارسات  اإلٌدزٌنطبق على جمٌع المنظمات ؼٌر الحكومٌة العاملة فً مجال 
الفصل )وما نفعله  (بادئ التنظٌمٌةالم –الفصل الثالث )الجٌدة والتً ترشد كٌؾ نعمل كمنظمات ؼٌر حكومٌة 

مثل أدوات وكتٌبات من شؤنها  موارد هامةعلى الفصل الخامس هذا وٌحتوي   (مبادئ البرمجة –الرابع 
 مدونة السلوكعلى  ٌعقوما ٌحتوي على معلومات عن عملٌة التك المساعدة فً وضع المبادئ فً حٌز التنفٌذ

 .اوتنفٌذه
 

 المبادئ اإلرشادٌة

 والمجتمعات المتضررة  اإلٌدزٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض المصابر إشراك نحن نناص
 .اإلٌدزإشراكا حقٌقٌا فً جمٌع جوانب التصدي لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

 ها فً عملناعززننحن نقوم بحماٌة حقوق اإلنسان و . 

 نحن نقوم بتطبٌق مبادئ الصحة العامة فً عملنا . 

 فٌروس نقص أسباب قابلٌة اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة واآلثار المترتبة على  نحن نخاطب
  . اإلٌدزالمناعة المكتسبة ومرض 

  نحن نصمم برامجنا على أسس من األدلة والبراهٌن من أجل تلبٌة رؼبات من هم أكثر عرضة لئلصابة
 . لكوما ٌترتب على ذ اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض ب

 

  المبادئ التنظٌمٌة

 . ٌعرض الفصل الثالث مبادئ الممارسات الجٌدة والتً ترشدنا فً القٌام بعملنا

 

 والمجتمعات المتضررة اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض إشراك المصابٌن ب

 رة فً والمجتمعات المتضر اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض نحن نراعً إشراك المصابٌن ب
 . عملنا بصورة فعالة وذات قٌمة

 

 الشراكات متعددة القطاعات

  فٌروس نقص المناعة نحن نقوم بعمل شراكات ونحافظ علٌها من أجل دعم جهود منسقة وشاملة لمواجهة
 .اإلٌدزالمكتسبة ومرض 

 

 الحكم

 عها مسابلتنا ومحاسبتنانحن نتمتع بحكم ذي شفافٌة وٌمكن للمجتمعات أو القاعدة الجماهٌرٌة التً نتعامل م . 
 

 المهمة التنظٌمٌة واإلدارة

 لدٌنا مهمة واضحة تدعمها أهداؾ استراتٌجٌة تحققها اإلدارة الجٌدة . 

 نحن نقدر مواردنا البشرٌة وندعمها وندٌرها بكفاءة . 

 اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض ة التنظٌمٌة البلزمة لدعم المواجهة الفعالة للقدرا نحن نطور 
 .  ونحافظ علٌها

 نحن ندٌر الموارد المالٌة بشكل كؾء وشفاؾ ومسإول. 
 

 هاوتقٌٌم بتهاومراق البرامج تخطٌط

 نحن نقوم باختٌار الشركاء المبلبمٌن مع مراعاة الشفافٌة . 

  نحن نضع خطة للبرامج ونقوم بمراقبتها وتقٌٌمها من أجل تحقٌق الفعالٌة ومن أجل تلبٌة احتٌاجات
 . معالمجت
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 االستفادة من الخدمات وتكافؤ الفرص

 تكافإ الفرصفادة من الخدمات التً تقدمها وتراعً تال تتصؾ برامجنا بالتمٌٌز وهً تكفل االس. 

 

 المناصرة

 اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض نحن نناصر وجود بٌبة داعمة تحمً حقوق المصابٌن ب 
 . دعم البرمجة الفعالةوالمجتمعات المتضررة  وتشجعها كما ت

 كما نراقبها ونقٌمها من أجل تحقٌق الفعالٌة ومن أجل تلبٌة احتٌاجات  مناصرةلجهود ال نحن نضع خطة
 .المجتمع

 

 البحث

  فٌروس نقص المناعة نحن نقوم بإجراء األبحاث الكافٌة والمبلبمة ونساندها حتى نضمن أن جهود مواجهة
 . لة والبراهٌنمدعومة باألد اإلٌدزالمكتسبة ومرض 

 

 التصعٌد

 تهاواستدام تهانحن نعمل على تصعٌد البرامج المبلبمة مع مراعاة جود . 

 نحن نطور ونقوي حس المجتمع بملكٌة البرامج وسعته التنظٌمٌة حتى ندعم تصعٌد البرامج . 

 نحن نقوم بمراقبة وتقٌٌم البرامج التً تم تصعٌدها . 

 

 مبادئ البرمجة

 : بادئ الممارسات الجٌدة لترشدٌعرض الفصل الرابع م

 بما فً ذلك الوقاٌة من فٌروس نقص  اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض البرمجة الخاصة  ب
 المناعة المكتسبة واالختبار االختٌاري واإلرشاد والعبلج والرعاٌة والدعم والتعامل مع الوصمة والتمٌٌز

  واإلنسانٌة اإلنمابٌةفً البرامج  ٌدزاإلفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض إدماج.  
 

على الثبلثة  "البرامج"هذا وٌشتمل التعبٌر ) الخدمات والبرامج والمناصرةبالمبادئ فً الفصل الرابع  تعلقت
إذا وضعنا فً االعتبار تنوع أعمال البرمجة التً تقوم بها المنظمات ؼٌر الحكومٌة، سنجد اختبلفا  (. عناصر

 .  ات الجٌدة التً تنطبق على المنظمات المختلفةفً مبادئ الممارس

 

 اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض البرمجة الخاصة ب

 

 ا شاملةيقضا

  الخاصة بنا بالتكامل وذلك بؽٌة  اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض تتسم برامج مكافحة
والمجتمعات المتضررة وتلبٌة مختلؾ  زاإلٌدفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض الوصول للمصابٌن ب

 .احتٌاجاتهم

  الخاصة بنا بتوعٌة المجتمعات وبناء  اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض تقوم برامج مكافحة
 .اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض قدراتها من أجل مواجهة 

  ًاإلٌدزالمناعة المكتسبة ومرض فٌروس نقص بمصابٌن حقوق النحن نناصر وجود بٌبة داعمة تحم 
فٌروس نقص المناعة المكتسبة والمجتمعات المتضررة وتروج لها كما تدعم البرامج الفعالة الخاصة ب

 .اإلٌدزومرض 
 

 االرشاد واالختبار االختٌارٌان

 رشاد واالختبار االختٌارٌة والتً تتمٌز بكونها متاحة وسرٌةنحن نقدم ونناصر خدمات اإل . 
 

 من فٌروس نقص المناعة المكتسبةالوقاٌة 

  نحن نقدم ونناصر برامجا شاملة للوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة لتلبٌة االحتٌاجات المتنوعة
 . لؤلفراد والمجتمعات
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  تمكن برامج الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة الخاصة بنا األفراد من تنمٌة المهارات البلزمة
 . خرٌن من العدوىلحماٌة أنفسهم واآل

  تضمن برامج الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة الخاصة بنا استفادة األفراد من استخدام وسابل
 .  الوقاٌة من المرض وحصولهم على معلومات عنها

  ًالمخدرة الحقننحن نقدم ونناصر البرامج الشاملة التً تهدؾ إلى تقلٌل الضرر لدى متعاط .  
 

 ٌة والدعمالعبلج والرعا

  لعبلج والرعاٌة والدعمالشاملة لبرامج النحن نقدم ونناصر. 

 والمجتمعات المتضررة من تلبٌة  اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض بمصابٌن نحن نمكن ال
 .احتٌاجاتهم من العبلج والرعاٌة والدعم

 

 التعامل مع الوصمة والتمٌٌز

 والمجتمعات المتضررة من فهم  اإلٌدزالمكتسبة ومرض فٌروس نقص المناعة بمصابٌن نحن نمكن ال
 .حقوقهم ومواجهة التمٌٌز وما ٌترتب علٌه

 نحن نراقب التمٌٌز المنهجً ونواجهه . 

 والتعامل  اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض نحن نمكن المجتمعات من فهم الوصمة المرتبطة ب
 . معها

 نسان والخدمات القانونٌة واالتحادات من أجل التروٌج لحقوق نحن نرعى الشراكات مع منظمات حقوق اإل
والمجتمعات المتضررة  اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض بمصابٌن اإلنسان الخاصة بال

 .  وحماٌتها
 

 ة واإلنسانٌةنمائًالبرمجة اإل :اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض  إدماج

  بتقلٌل قابلٌة اإلصابة واإلنسانٌة الخاصة بنا لنقٌم مدى وثاقة صلتها  إلنمابٌةا البرامجنحن نقوم بمراجعة
ومرض  فٌروس نقص المناعة المكتسبةبوالتعامل مع توابع اإلصابة  فٌروس نقص المناعة المكتسبةب

 .اإلٌدز

 اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض بمصابٌن نحن نعمل مع شركابنا من أجل تمكٌن ال 
 .جتمعات المتضررة من االستفادة بحد أقصى من تشكٌلة البرامج المتكاملة التً تلبً احتٌاجاتهموالم

 ًفٌروس نقص المناعة قابلٌة اإلصابة بة أو نقوم بتعدٌلها بؽٌة التقلٌل من نحن نصمم البرامج اإلنماب
والمجتمعات  اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض وتلبٌة احتٌاجات المصابٌن ب المكتسبة

 . المتضررة

  وتلبً احتٌاجات  فٌروس نقص المناعة المكتسبةقابلٌة اإلصابة بنحن نضمن أن برامجنا اإلنسانٌة تقلل من
 .والمجتمعات المتضررة اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض المصابٌن ب

 ومرض  المكتسبة المناعةفٌروس نقص من جراء ٌن ضررتتمحور برامجنا الخاصة باألٌتام واألطفال المت
 .حول الطفل واألسرة والمجتمع وتتسم بؤنها قابمة على الحقوق اإلٌدز

  اإلٌدزنحن نناصر وجود بٌبة تدعم اإلدماج الفعال لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض. 

  ض فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرسباب القابلٌة لئلصابة بأتمكن من مخاطبة نحن نناصر وجود بٌبة
 .اإلٌدز
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 المقدمة -الفصل األول 

 السٌاق 1.1

من التحدٌات ؼٌر المسبوقة لعملٌة التنمٌة العالمٌة وهو  اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض ٌعد 
وقد قضى هذا الوباء على حٌاة عشرٌن ملٌون  . تحدي تسبب فً الكثٌر من المصاعب واألمراض والوفٌات

فٌروس نقص المناعة المكتسبة شخص مع ملٌون اٌش أكثر من سبعة وثبلثٌن شخص حتى ٌومنا هذا كما ٌتع
، أصٌب حوالً خمسة مبلٌٌن شخص بفٌروس نقص 2003فً عام  1.فً جمٌع أنحاء العالم اإلٌدزومرض 

أزمة ذات أبعاد اإلٌدز ٌعد مرض  2.المناعة المكتسبة وهو أكبر معدل إصابة فً عام واحد منذ بدء هذا الوباء
ٌة طوٌلة المدى فً الوقت عٌنه إذا أردنا أن ائمإنلذا علٌنا أن نتعامل معه كحالة طاربة وكقضٌة  .ادٌةؼٌر ع

 3.تتاح لنا فرصة مواجهة هذا الوباء بفعالٌة
 

 
ة إلى تفاقم انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة قانونًالو ةقتصاديواال ةثقافًة والجتماعًاالامل وعتإدي ال

ٌكون الفقراء والمهمشون اجتماعٌا فً معظم الحاالت أكثر عرضة لئلصابة  . وس والمرضوتزٌد أثر الفٌر
ٌبرز إعبلن األمم المتحدة بشؤن  . واآلثار المترتبة على ذلك اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض ب

لتعامل مع أسباب قابلٌة األلفٌة واألهداؾ التً حددها مدى وثاقة العبلقة بٌن األهداؾ اإلنمابٌة والحاجة إلى ا
واآلثار المترتبة علٌها وذلك عن طرٌق التخفٌؾ من  اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلصابة ب

تتحمل الدول   4.حدة الفقر من خبلل التنمٌة المستدامة وتشجٌع المساواة بٌن الجنسٌن واالستفادة من التعلٌم
فٌروس نقص المناعة ال تتمكن الؽالبٌة العظمى من المتضررٌن من النامٌة العبء الساحق لهذا الوباء حٌث 

عرضة لئلصابة من الحصول على خدمات وبرامج الوقاٌة والعبلج  وممن هم أكثر اإلٌدزالمكتسبة ومرض 
 5.والرعاٌة والدعم الخاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة

 

 

 االستفادة من الزخم العالمً 1.2

أكثر  اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض واجهة األزمة العالمٌة التً ٌسببها تنامى الزخم مإخراً لم
نتجت الدورة الخاصة للجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة حول  .الجارؾمن أي وقت مضى من عمر هذا الوباء 
 عن موافقة الدول 2001ٌونٌو /والتً عقدت فً حزٌران اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

والذي ٌحدد أهدافا  اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض األعضاء باإلجماع على إعبلن االلتزام حول 
 .محددة الزمن تلتزم بها الحكومات واألمم المتحدة وٌمكن مسابلتهم عنها

6 7
تلعب المنظمات ؼٌر الحكومٌة   

ومات وهٌبات األمم المتحدة وؼٌرها حتى دورا هاما فً المناصرة على المستوٌٌن المحلً والدولً لدى الحك
   8.تتخذ إجراءات ملموسة لتصٌر هذه االلتزامات واقعا

 

تتم تعببة الموارد المالٌة بشكل أكثر كفاءة فً محاولة لتصعٌد االستراتٌجٌات التً ثبتت فعالٌتها فً مواجهة 
روس نقص المناعة المكتسبة فًارتفع حجم اإلنفاق على  . اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

بلٌون  3,9إلى  2000فً الدول ذات الدخل المتدنً والمتوسط من بلٌون دوالر أمرٌكً عام  اإلٌدزومرض 
وبٌنما ٌوجد   2004.9بلٌون عام  6.1ومن المتوقع أن ٌستمر فً االرتفاع لٌصل إلى  2002دوالر أمرٌكً عام 

، إال أن التقدم الذي تم إحرازه على 2005ن دوالر المطلوبة لعام فرق شاسع بٌن هذا المبلػ واالثنً عشر بلٌو
10.ٌبعث على التفاإلأمر صعٌد تعببة الموارد 

 

 

وعلى الرؼم من ذلك، فإن الدول الصناعٌة هً ؼالبا المستفٌدة من نجاح المعالجة المضادة للفٌروسات القهقرٌة 
ك الدول بٌنما ٌستمر موت المبلٌٌن من أبناء الدول النامٌة المسببة لئلٌدز فً إنقاذ حٌاة العدٌد من المرضى فً تل

ٌحتاج ما بٌن خمس وست مبلٌٌن شخص فً الدول النامٌة للمعالجة المضادة للفٌروسات القهقرٌة  . كل عام
لقد لعبت المنظمات ؼٌر الحكومٌة دورا بالػ األهمٌة فً إبراز هذا الجور ضاؼطة بذلك على   11.بصورة عاجلة

عملٌة تزوٌد أعداد كبٌرة من تواجه التحدٌات ال زالت بٌنما  . ونظام األمم المتحدة وشركات األدوٌة الحكومات
تخاذ خطوات هامة فً هذا إال أنه تم ا ،المضادة للفٌروسات القهقرٌة فً إطار الموارد المحدودة عقاقٌرالناس بال

قامت منظمة الصحة  . نافسة فً قطاع األدوٌةانخفضت أسعار األدوٌة مإخراً وخاصة مع تزاٌد الم إذ. االتجاه
وهً تهدؾ إلى " ثبلثة فً خمسة"بإطبلق مبادرة عالمٌة اسمها  اإلٌدزالعالمٌة وبرنامج األمم المتحدة لمكافحة 

المضادة للفٌروسات  فً الدول النامٌة بالعقاقٌر اإلٌدزتزوٌد ثبلثة مبلٌٌن شخص حاملٌن للفٌروس أو مصابٌن ب
   2005.12ك بنهاٌة عام القهقرٌة وذل
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  تطبٌق الدروس المستفادة على عملٌة التصعٌد 1.3 

هاببل من المعرفة عن كٌفٌة مواجهة فٌروس نقص  اً مّ نتج عن البحث والممارسة فً العشرٌن عاما الماضٌة ك
علٌنا  . حالًم، ٌجب أن نستخدم الزخم الوبٌنما ستستمر عملٌة التعلّ  . بفعالٌة اإلٌدزالمناعة المكتسبة ومرض 

استخدام ما نعرفه بالفعل لنرشد تخصٌص الموارد ونطور االستجابة على نطاق كاؾ للتؤثٌر على دٌنامٌكٌات 
وٌجب أن نركز مواردنا حٌث ٌمكنها أن تحدث فرقا ملحوظا  (. بعنوان التصعٌد 3.10أنظر الجزء رقم )الوباء 

 اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة والمصابٌن ب فً اإلبطاء من انتشار الوباء وتلبٌة احتٌاجات حاملً
 اإلٌدزوهذا ٌتطلب تصدٌات خاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض  . والمجتمعات المضررة

كما ٌتطلب إدماج  . وإدماجهما فً النطاق األوسع للبرمجة الصحٌة بما فً ذلك الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة
فً البرمجة اإلنمابٌة واإلنسانٌة من أجل التصدي ألسباب القابلٌة  اإلٌدزض فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومر

  .  لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة والنتابج المعقدة المترتبة على ذلك
 

بما فً ) اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض ل صدىتمتلك المنظمات ؼٌر الحكومٌة المختلفة التً تت
منها واإلنسانٌة والمختصة بالصحة الجنسٌة واإلنجابٌة وحقوق اإلنسان باإلضافة إلى منظمات ذلك اإلنمابٌة 

ثروة من الخبرات والقدرات الواجب استؽبللها ( المتخصصة اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
ر المرجو على هذا وتوظٌفها وتنسٌقها بفعالٌة من أجل تنسٌق مختلؾ التصدٌات الضرورٌة حتى ٌكون لها األث

ى مدار العشرٌن عام على المعلومات والخبرات التً تم اكتسابها ع تعتمد مدونة السلوك هذه . الجارؾالوباء 
بذلك مبادئ الممارسات الجٌدة المعتمدة على األدلة والبراهٌن بهدؾ تعضٌد عمل األنواع  الماضٌة موثقة

  . عملٌة التصدي المختلفة من المنظمات ؼٌر الحكومٌة المشتركة فً
 

 مسؤولٌة المنظمات غٌر الحكومٌة واستقاللها  1.4

 ؟"منظمات ؼٌر حكومٌة"ماذا نعنً بقولنا 
منظمات ؼٌر الحكومٌة لٌشمل حٌزا واسعا من المنظمات التً ٌمكن تصنٌفها على أساس من أجل التٌسٌر، نستخدم تعبٌر ال

وٌشمل هذا منظمات المجتمع المدنً والمنظمات القابمة على أساس  ."ؼٌر حكومٌة"وكونها " ال تهدؾ لتحقٌق الربح"أنها 
 اإلٌدزدٌنً ومنظمات المجتمعات المتضررة بما فً ذلك الحاملٌن لفٌروس نقص المناعة المكتسبة والمصابٌن بمرض 

مناعة والمجموعات النسابٌة ومجموعات أخرى كثٌرة نشطة فً التصدي لفٌروس نقص الالتجاري الجنس ب ٌنملاعالو
 (. مدونةال هبعنوان لمن هذ 1.6أنظر الفقرة رقم ) اإلٌدزالمكتسبة ومرض 

 
 ؟"بالمجتمعات المتضررة"ماذا نعنً 

وهم األشخاص  اإلٌدزٌستخدم هذا التعبٌر لٌشمل األشخاص المتضررٌن من فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
سبة وهإالء الذٌن ٌتحملون عبء ما ٌعنٌه الفٌروس ومرض الذٌن ٌحٌط بهم خطر اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكت

التعامل  : شاملة بعنوان قضاٌا 2.5أنظر أٌضا الفقرة )وٌختلؾ هذا من بلد إلى بلد على حسب طبٌعة الوباء المعنً  .اإلٌدز

 (. مع ضعؾ السكان

 

إن  . ل التً نقوم بهاال ٌتجزأ من هوٌة المنظمات ؼٌر الحكومٌة واألعما ٌجب أن تكون المجتمعات جزءاً 
والمجتمعات المتضررة فً  اإلٌدزااللتزام تجاه إشراك الحاملٌن لفٌروس نقص المناعة المكتسبة والمصابٌن ب

لٌس تعبٌرا عن االلتزام لضمان سٌطرة المجتمعات  اإلٌدزالتصدي لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
ن ال ؼنى عنه عند التصدي ة األشخاص والمجتمعات مكوِّو ولكنه اعتراؾ بؤن خبر  ،على حالتها الصحٌة فحسب

فاإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة تحدث على  .اإلٌدزلتحدٌات فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
إن المجتمعات  . اإلٌدزمستوى األفراد والجماعات وهم أٌضا من ٌشعرون بآثار اإلصابة بالفٌروس ومرض 

وهً أٌضا التً  اإلٌدزالتحدٌات التً ٌفرضها فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض  نفسها هً التً تواجه
عندما تكمن جذور جهود التصدي لفٌروس نقص المناعة المكتسبة  . تعمل من أجل إٌجاد الحلول المبلبمة

لتً فً التجارب التً مر بها المتضررون تصبح الفرصة أكبر فً مخاطبة العوامل العدٌدة ا اإلٌدزومرض 
. اإلٌدزتشكل خطر اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة وانتقاله وخبرة من ٌتعاٌشون مع الفٌروس ومرض 

  

 

تلعب المنظمات ؼٌر الحكومٌة دورا نشطا فً مناصرة كون الحكومات وهٌبات القطاعٌن العام والخاص 
اه المجتمعات التً نشكل جزءا ونحن أٌضا ٌجب أن نكون مسإولٌن تج . وآخرٌن مسإولٌن وٌمكن محاسبتهم
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حٌث  . هذا وللمسإولٌة والشفافٌة واالستخدام الكؾء للموارد أهمٌة قصوى . نعمل معها ونمثلها ونخدمهاومنها 
أن هذه العوامل تعد جوهرٌة فٌما ٌتعلق بمصداقٌتنا بالنسبة للمجتمعات التً نعمل معها والهٌبات التً تقدم 

 . ما ٌقوي تحملنا للمسإولٌة وإشراكنا الفعلً للمجتمعات من شرعٌة مناصرتناك . الموارد الضرورٌة لعملنا

نحن نحتاج أن نضمن أن المانحٌن لن ٌإثروا على أولوٌاتنا  . وتتنامى أهمٌة هذا األمر مع تزاٌد الموارد المتاحة
أولوٌاتنا باستقبللٌة وعلٌنا أن نحمً ونصون حقنا فً أن نحدد  . بطرق ال تتماشى ومهماتنا وأهدافنا المعلنة

 . وبشكل ٌتبلبم مع احتٌاجات وآمال المجتمعات التً نخدمها
 

 رعاٌة الشراكات 1.5

إذ  . فً أي بلد قدرة أي قطاع بعٌنه اإلٌدزتفوق التعقٌدات التً ٌسببها فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
كما  .  على المستوٌٌن المحلً والدولًالتعببة والتعاون على مستوي المجتمع و الجارؾٌتطلب هذا الوباء 

ٌتطلب تصدٌات خاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ٌمكنها مخاطبة أسباب القابلٌة لئلصابة بالفٌروس 
وعلى الحكومات  إذ   13.وٌتطلب أٌضا الترابط والتنسٌق واالتساق بٌن القطاعات . وآثارهما اإلٌدزومرض 

نحتاج أن  . والقطاعٌن العام والخاص أن ٌلعبوا دورهم( بما فً ذلك المنظمات ؼٌر الحكومٌة)والمجتمع المدنً 
. نضمن أن استراتٌجٌاتنا تكمل بعضها البعض وتتعاون بفعالٌة مع احترام استقبللٌة اآلخر واإلحاطة باالختبلفات

 . لتعلم والتشارك كلها من العناصر الهامة للشراكات الناجحةإن الشفافٌة والتفكٌر النقدي وا 

 

 حول المدونة 1.6 

 استخدام المدونة

تقدم المدونة رإٌة مشتركة لمبادئ الممارسات الجٌدة التً ترشد عملنا فً مجالً البرمجة والمناصرة والتً 
 . نلتزم بها وٌمكن مسابلتنا عنها

 

عٌنٌات كان هناك ارتفاعا ملحوظا فً عدد ونطاق المنظمات ؼٌر فً الفترة ما بٌن منتصؾ وأواخر التس
 : ومنها اإلٌدزالحكومٌة التً تتصدى للتحدٌات المتعددة التً ٌفرضها فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

 اإلٌدزالمنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تضطلع باألعمال المتعلقة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
فً البرامج الصحٌة  اإلٌدزٌر الحكومٌة التً تدمج عبلج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض والمنظمات غ

األخرى مثل الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة وبرامج صحة المرأة والطفل والمنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تدمج  
تؽٌرات ملحوظة فً بٌبة  كما كان هناك . فً عملٌة التنمٌة وحقوق اإلنسان والبرامج اإلنسانٌة اإلٌدزموضوع 

التموٌل عالمٌاً وخاصة بالنسبة لضمان استخدام الدروس المستفادة عبر العشرٌن عاما الماضٌة إلرشاد 
   . اإلٌدزتخصٌص الموارد فً تصعٌد التصدٌات لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

 

اق برامج المنظمات ؼٌر الحكومٌة ومن شؤن هذه التؽٌرات أن تدعم وتعقد فً الوقت ذاته عملٌة توسٌع نط
لقد جاء تكاثر المنظمات ؼٌر الحكومٌة والبرامج فً بعض  .  وأثرها وهو األمر المطلوب على وجه السرعة

المنظمات ؼٌر " صوت"األحٌان على حساب المسإولٌة وتصمٌم البرامج عالٌة الجودة وأدى ذلك إلى تفتٌت 
والهدؾ من المدونة هو مخاطبة هذه  .اإلٌدزالمكتسبة ومرض الحكومٌة فً مواجهة فٌروس نقص المناعة 

  : التحدٌات الجدٌدة من خبلل

  عمل مخطط تفصٌلً وبناء التزامات أكبر بالمبادئ والممارسات المدعومة باألدلة والبراهٌن والتً تركز
  .الحكومٌة من قبل المنظمات ؼٌر اإلٌدزعلى التصدٌات الناجحة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

  من أجل تحسٌن جودة وتبلحم عملنا ومسإولٌتنا تجاه شركاءنا " المنظمات ؼٌر الحكومٌة الداعمة"مساعدة
  .والمجتمعات المنتفعة

  المشتركة حالٌاً فً التصدي لفٌروس " المنظمات ؼٌر الحكومٌة الداعمة"رعاٌة تعاون أكبر بٌن مختلؾ
 . ارفٌنالج اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض 

  عن  اإلٌدزالمنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تتصدى لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض " صوت"تجدٌد
 . طرٌق تمكٌننا من االلتزام برإٌة مشتركة للممارسات الجٌدة فً عملٌتً البرمجة والمناصرة
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مع شركاءها من المنظمات  تقدم مدونة الممارسات الجٌدة اإلرشاد للمنظمات ؼٌر الحكومٌة الداعمة فً عملها
مكن استخدام المبادئ المذكورة فً المدونة من الم (.أنظر أدناه فقرة لمن هذه المدونة)ؼٌر الحكومٌة األخرى 

  :إلرشاد

 ًالتخطٌط المنظم 

 تخطٌط البرامج وتنفٌذها وتقٌٌمها بما فً ذلك برامج المناصرة  

 اإلٌدزالمناعة المكتسبة ومرض  جهود المناصرة بؽرض ضمان تصعٌد تصدٌنا لفٌروس نقص  

  تخصٌص الموارد بناء على المبادئ التً تفصلها 

  هايلإجهود المناصرة لضمان إتاحة البرامج الضرورٌة أٌنما وجدت الحاجة. 
 

 حدود المدونة

حٌث أن إصدار مثل هذا  . تنوع األوببة حول العالملال ٌجب التعامل مع هذه المدونة ككتٌب عملً مفصل وذلك 
 . الكتٌب مهمة أكبر بكثٌر ومن الصعوبة بمكان بحٌث ٌستعصً تحقٌقها بشكل ٌبلبم األنواع المختلفة لؤلوببة

بعنوان  2.5أنظر الفقرة )تقوم هذه المدونة بتفصٌل مجموعات السكان الربٌسٌة األكثر ضعفا فً أطر مختلفة 
نظمات ؼٌر الحكومٌة التً وقعت على من المتوقع أن تقوم الم (.التعامل مع ضعؾ السكان :قضاٌا شاملة

المدونة بتطبٌقها بطرق مختلفة مثل استحداث وحدات تدرٌبٌة مع شركاءها من المنظمات ؼٌر الحكومٌة أو 
المنظمات األعضاء أو استخدام المبادئ التً تحتوي علٌها المدونة فً تطوٌر مإشرات مبلبمة إلطار عملها 

ستعتمد قٌمة المدونة على كٌفٌة تطبٌق  . طبٌق وتقٌٌم برامج محددةوالتً ٌمكن استخدامها لدى تطوٌر وت
بٌعة كل بلد والوباء الموجود المنظمات ؼٌر الحكومٌة الموقعة علٌها لهذه المبادئ بمرور الوقت تماشٌاً مع ط

  . فٌه
 

  لمن هذه المدونة

 "المنظمات غٌر الحكومٌة الداعمة"
رؾ أن هناك أعدادا ضخمة من المنظمات ؼٌر الحكومٌة المتنوعة تعمل ٌعنً مدى ودرجة تعقٌد هذا الوباء الجا

المتنوع من  عددتخاطب المدونة هذا ال . اإلٌدزفً مجال مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
المنظمات ؼٌر الحكومٌة وٌشمل ذلك المنظمات العاملة فً مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

ولقد تم إعداد وتصمٌم  .لمجاالت اإلنمابٌة واإلنسانٌة والصجة الجنسٌة واإلنجابٌة وحقوق اإلنسانوفً ا اإلٌدز
هذه المدونة بشكل خاص لتساعد المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تزود المنظمات ؼٌر الحكومٌة األخري التً 

  .ودعم المناصرةالدعم التقنً والمالً وبناء القدرات  :تنفذ البرامج فً الدول بؤي من اآلتً
 

وفً أؼلب األحوال ستكون هذه المنظمات " المنظمات ؼٌر الحكومٌة الداعمة"نحن نسمً هذا الجمهور المعنً 
  . منظمات ؼٌر حكومٌة محلٌة ودولٌة

 

ٌمكن تطبٌق العدٌد من المبادئ التً حددتها هذه المدونة على عمل المنظمات ؼٌر الحكومٌة الداعمة مع 
ٌمكن للمنظمات ؼٌر الحكومٌة الشرٌكة أن تساءل المنظمات  . نظمات ؼٌر الحكومٌة فً الدولشركاءهم من الم

ؼٌر الحكومٌة الداعمة التً تعمل معها والتً قامت بالتوقٌع على المدونة بٌنما ٌمكن للنوعٌن من المنظمات 
  .  استخدام المدونة كؤداة مشتركة ترشد عملهما سوٌاً 

 

 عم أهداف المدونةأي منظمة غٌر حكومٌة تد

ٌمكن أٌضاً استخدام المدونة لدعم عمل أي منظمة ؼٌر حكومٌة تتصدى لفٌروس نقص المناعة المكتسبة 
أن  اإلٌدزكما ٌمكن ألي منظمة ؼٌر حكومٌة تتصدى لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض . اإلٌدزومرض 

 . توقع على المدونة إذا صدقت على المبادئ المذكورة فً المدونة
 

 حٌز التطبٌق

فهً تحدد مبادئ الممارسات الجٌدة بدال من الحد األدنى للمعاٌٌر والتً ٌمكن أن  . تتسم هذه المدونة بالطموح
قامت المنظمات ؼٌر الحكومٌة الموقعة على المدونة بالتصدٌق على جمٌع  .نعمل على تحقٌقها بمضً الوقت

منظمات كل اللى ع تنطبق الرابع فصلالبادىء البرمجة فً ل مفلٌست ك ،مع ذلكو . المبادئ التً جاءت فٌها
اإلنمابٌة منظمات ؼٌر الحكومٌة بالستكون بعض هذه المبادئ متعلقة : على سبٌل المثال .ةعمادالؼٌر الحكومٌة 
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العاملة فً مجال الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة أو منظمات ؼٌر الحكومٌة وٌتعلق البعض اآلخر بال
الموقعة على تنفٌذ مبادئ البرمجة المتعلقة بعملها منظمات ؼٌر الحكومٌة الستعمل  . ج والرعاٌة والدعمالعبل

(. بعنوان تنفٌذ المدونة 5.2و" التوقٌع على المدونة"بعنوان  5.1أنظر الفقرة )والمذكورة فً المدونة 
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 المبادئ اإلرشادٌة -الفصل الثانً 

 المقدمة 2.1

التً تقدم اإلطار المركزي ( حقوق اإلنسان والصحة العامة والتنمٌة)الفصل المبادئ اإلرشادٌة ٌحدد هذا 
 .للمسودة

 

ولعملنا نفسه ( المبادئ التنظٌمٌة -الفصل الثالث )وٌتم تطبٌق هذه المبادئ بشروط محددة لكٌفٌة أداءنا لعملنا  
 والمبادئ التنظٌمٌة ذات أهمٌة لكل المنظمات ؼٌر وتعد المبادئ اإلرشادٌة (.مبادئ البرمجة –الفصل الرابع )

فؤلنها محددة أكثر فهً تنطبق على جمعٌات ؼٌر حكومٌة  ،أما مبادئ البرمجة. الحكومٌة الموقعة على المدونة
 .مختلفة وفقا لطبٌعة األعمال التً تقوم بها

 

  القٌم األساسٌة 2.2 

ا له تعضد تحفزنا لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة إن القٌم األساسٌة التً ترشد عملنا وكٌفٌة أداءن
  . والتزامنا بذلك اإلٌدزومرض 

 

 : وٌقع التزامنا تجاه النقاط التالٌة موقع القلب من عملنا

 تقدٌر حٌاة اإلنسان 

 احترام كرامة الناس 

 أو العرق أو اللون وتعزٌز المساواة بٌن الناس بدون أي نوع من التفرقة على أساس الجنس   احترام التنوع
أو السن أو اللؽة أو الدٌن أو االنتماء السٌاسً أو الرأي أو األصل الوطنً أو االجتماعً أو الملكٌة أو 

بما فً ذلك فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض )المولد أو اإلعاقة البدنٌة أو الذهنٌة أو الحالة الصحٌة 
 ة أو السٌاسٌة أو االجتماعٌة أو أي حالة أخرى أو االتجاه الجنسً أو الحالة المدنً( اإلٌدز

 منع المعاناة اإلنسانٌة والتخفٌؾ منها 

  دعم القٌم فً المجتمع التً تشجع احترام اآلخرٌن واالستعداد للعمل سوٌا إلٌجاد حلول بروح التعاطؾ
 والدعم المتبادل

  العدالة االجتماعٌةمخاطبة عدم تكافإ الفرص على المستوٌٌن االجتماعً واالقتصادي ورعاٌة 
 

سواء كنا منظمات ؼٌر  اإلٌدزتشٌع هذه القٌم فً عملنا فً التصدى لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
أو الصحة أو التنمٌة أو حقوق اإنسان أو  اإلٌدزحكومٌة عاملة فً مجال فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

 2.هذه القٌم فً اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسانكما ٌؤتً ذكر الكثٌر من   1.األعمال اإلنسانٌة
 

 

 اإلٌدزٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض إشراك المصاب 2.3
 والمجتمعات المتضررة

والمجتمعات المتضررة إشراكا  اإلٌدزٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض المصابنحن نناصر إشراك 
 .اإلٌدزالمناعة المكتسبة ومرض  حقٌقٌا فً جمٌع جوانب التصدي لفٌروس نقص

 

بمثابة حجر الزاوٌة إلعبلن  اإلٌدزٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض المصابكان مبدأ زٌادة إشراك 
1994.3والتً عقدت فً عام  اإلٌدزقمة بارٌس لمرض 

وٌعد هذا اإلشراك تحدٌدا تعبٌر عن حقهم فً   
4.المشاركة النشطة والحرة والمإثرة

ٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض المصابٌدنا على إشراك وبتؤك 
فنحن نتبٌن أهمٌة مساهمتهم عن طرٌق تمكٌن األفراد والمجتمعات من االستفادة  ،وحقهم فً المشاركة اإلٌدز

وٌساهم هذا بدوره فً التقلٌل من الوصمة . اإلٌدزمن خبراتهم للتصدي لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
 اإلٌدزتماعٌة والتمٌٌز وأٌضا زٌادة فعالٌة ومبلبمة جهود التصدي لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض االج

5وكذلك برامجنا
 اإلٌدزٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض المصاببعنوان إشراك  3.2أنظر الفقرة )  

 (.والمجتمعات المتضررة
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 اإلٌدزٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض المصابن كثٌر من األشخاص أن نتبٌن أمن المهم 
لٌس فقط داخل المنظمات ؼٌر الحكومٌة  ،والمتضررٌن منهما ٌشاركون بنشاط فً التصدي لهذا الوباء الجارؾ

ولكن أٌضاً كصناع للسٌاسات وناشطٌن وعمال صحة وتربوٌٌن وعلماء وقادة للمجتمع وموظفٌن وهذا على 
ذلك، فالطرٌق أمامنا مازال طوٌبل قبل أن نتمكن من تحقٌق إشراك أكبر ومع  .سبٌل المثال ال الحصر

علٌنا أن نلعب دورا هاما لدى  . ٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة على مستوى العالمالمصابلؤلشخاص 
ٌن بفٌروس نقص المصابالحكومات والمانحٌن وهٌبات القطاعٌن العام والخاص لمناصرة إشراك األشخاص 

  .هذا باإلضافة إلى تحقٌق الؽاٌة ذاتها فً منظماتنا .لمكتسبة والمجتمعات المتضررة إشراكا مإثراالمناعة ا

 

[Design note: Insert diagram – pyramid of involvement of PLHA from From Principle 

to Practice: Greater Involvement of People Living with or Affected by HIV/AIDS 

(GIPA), UNAIDS Best Practice Collection at page 3] 

 

 

المبنً  اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض نهج مكافحة  2.4
 على حقوق اإلنسان 

وٌعد الوضع أسوأ ما هو علٌه فً األقالٌم  .الجارؾ حٌاة ومعٌشة مبلٌٌن البشر حول العالم اإلٌدزٌحطم وباء 
 6.عدم المساواة بٌن الجنسٌن وتضعؾ الخدمات العامةوالدول حٌث ٌنتشر الفقر وتن

 

 

بالعدٌد من الدول النامٌة فً السنوات القلٌلة  اإلٌدزإن الدمار الذي ألحقه فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
أهداؾ التنمٌة ومخاطبة أسباب القابلٌة لئلصابة تعزٌز  الماضٌة أظهر بوضوح الحاجة إلى تقوٌة الصلة بٌن

الخاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة  النهجإن  .وآثارهما اإلٌدزس نقص المناعة المكتسبة ومرض بفٌرو
وحدها لٌست كافٌة لمخاطبة أسباب ( مثل برامج الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة) اإلٌدزومرض 

ا ال ٌتجزأ من التصدي ٌجب أن تكون مخاطبة عدم تكافإ الفرص الذي ٌؽذي الوباء جزء . القابلٌة لئلصابة
  .  الفعال

 

القابلٌة لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة كما ٌزٌد من حدة آثار فٌروس نقص المناعة ٌضاعؾ الفقر من 
كثٌرا ما ٌإثر عدم تكافإ الفرص بٌن الجنسٌن على   7.على األفراد واألسر والمجتمعات اإلٌدزالمكتسبة ومرض 

كما ٌرتبط العدٌد . مما ٌضاعؾ من أثر الوباء علٌهنالتفاوض لممارسة الجنس اآلمن قدرة النساء والبنات على 
بانعدام حقوق اإلنسان، مثل  اإلٌدزمن العقبات التً تواجه التصدي الفعال لفٌروس نقص المناعة المكتسبة و

لئلخفاق فً حماٌة إن  . الحق فً المساواة والمعلومات والخصوصٌة والصحة والتعلٌم ومستوى المعٌشة المبلبم
مدمرة باإلضافة إلى التقلٌل  اوالمجتمعات المتضررة آثار وفٌروسه اإلٌدزبالمصابٌن بحقوق اإلنسان الخاصة 

 اإلٌدزالمصابٌن بكثٌرا ما ٌإثر التمٌٌز ضد  . من شؤن جهود الوقاٌة والحصول على العبلج والرعاٌة والدعم
الحصول على خدمات التوظٌؾ واإلسكان والصحة والمجتمعات المتضررة على فرصهم فً  وفٌروسه

   . والخدمات األخرى مما ٌعمق اآلثار الشخصٌة واالجتماعٌة للوباء
 

أهمٌة االعتراؾ بحقوق اإلنسان  اإلٌدزٌتبٌن إعبلن االلتزام بمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
تفٌد   8.ا محددة بفترة زمنٌة لتحقٌق هذه الحقوقٌروس والمرض كما ٌحدد أهداؾؾفً تقلٌل قابلٌة اإلصابة بال

ٌقدم مدخل  9.الخبرة أن استراتٌجٌات الصحة العامة وحماٌة حقوق اإلنسان عملٌتان تقوٌان بعضهما البعض
حقوق اإلنسان إطارا مشتركا لترجمة فروض حقوق اإلنسان العالمٌة إلى برمجة فعلٌة على المستوٌٌن الدولً 

والتصدٌات األعم فً  اإلٌدزعالٌة البرامج الخاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض والمحلً مما ٌقوي ؾ
 10.مجاالت الصحة والتنمٌة واألعمال اإلنسانٌة

  

 

11.ات األساسٌة والكرامة اإلنسانٌةتحمً حقوق اإلنسان األفراد والجماعات من األعمال التً تتعارض مع الحري
 

ا فً حد ذاته أمر ٌستحق التقدٌر ومع ذلك، هناك االعتراؾ المتزاٌد أن إن حماٌة حقوق اإلنسان وتعزٌزه 
12.الصحة العامة كثٌرا ما تقدم تبرٌرا مقنعا لحماٌة حقوق اإلنسان
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ومن الواضح أن هذه  . تشتمل حقوق اإلنسان على الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة
ال ٌمكننا مثبل أن نرى الحق فً الصحة بمعزل عن الحق فً التعلٌم والسكن   .الحقوق متشابكة ومترابطة

  . والعمل
 

لقد قامت كل دولة فً العالم بالتوقٌع على معاهدة واحدة على األقل لحقوق اإلنسان من الناحٌة الصحٌة بما فً 
تفرض معاهدات   13.لصحةذلك الحق فً الصحة وعدد من الحقوق المتعلقة بالشروط البلزم توافرها لتحقٌق ا

حقوق اإلنسان الدولٌة واجبات على الحكومات الموقعة علٌها منها احترام الحقوق المذكورة فً هذه المعاهدات 
بٌنما ٌقر مبدأ التحقٌق التدرٌجً لحقوق اإلنسان أن قدرة الدول النامٌة لضمان التحقٌق  .وحماٌتها وتحقٌقها

ها قلة الموارد، إال أن هذا المبدأ ٌتطلب من الحكومات أن تتخذ إجراءات الكامل لهذه الحقوق كثٌرا ما تحد من
 14.متؤنٌة وصلبة ومحددة من أجل تحقٌق هذا الهدؾ

 

 

من الممكن أن تستخدم المنظمات ؼٌر الحكومٌة فروض حقوق اإلنسان لمناصرة اإلجراءات الصلبة من قبل 
  15 وحقوق اإلنسان اإلٌدزلمناعة المكتسبة ومرض تقدم اإلرشادات الدولٌة حول فٌروس نقص ا . الحكومات

 اإلٌدزإرشادات مفصلة ومحددة عن كٌفٌة تعزٌز وحماٌة حقوق اإلنسان فً إطار التحدٌات التً ٌفرضها مرض 
  . وفٌروسه

 

 : كما ٌجب أن ننتهج نهجا مبنً على حقوق اإلنسان فً

 طرٌقة أداءنا لعملنا  

 وتطوٌرها وتنفٌذها  اإلٌدزناعة المكتسبة ومرض تصمٌم برامج التصدي لفٌروس نقص الم 

  التً تحمً حقوق المصابٌن بفٌروس نقص ( بما فً ذلك تعدٌل القوانٌن والسٌاسات العامة)مناصرة البٌبة
أنظر ": البٌبة الداعمة)"والمجتمعات المتضررة وتدعم البرامج الفعالة  اإلٌدزالمناعة المكتسبة ومرض 

 (.اصرةبعنوان المن 3.8الفقرة 

 

إن مبادئ حقوق اإلنسان والصحة العامة المفصلة أدناه ممثلة فً مبادئ الممارسة الجٌدة المفصلة فً الفصلٌن 
وتحدد مبادئ حقوق اإلنسان المذكورة أدناه المبادئ المتعلقة بمواجهة فٌروس نقص المناعة . الثالث والرابع

 .اإلٌدزالمكتسبة ومرض 
 

  حقوق اإلنسان

  .ق اإلنسان ونعززها فً عملنانحن نحمً حقو
 

 الحق فً الصحة

ٌشترط المٌثاق  .لكل الناس الحق فً االستمتاع بؤعلى مستوى ممكن تحقٌقه من الصحة الجسمانٌة والعقلٌة
أن تؤخذ الدول الموقعة علٌه خطوات من  1966الدولً حول الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة  لعام 

تحقٌقا كامبل بما فً ذلك الوقاٌة من األوببة واألمراض المستوطنة واألمراض المهنٌة أجل تحقٌق هذا الحق 
16.واألمراض األخرى والعبلج منها والسٌطرة علٌها

  

 
وقد قامت اللجنة المعنٌة بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، والتً تراقب المٌثاق الدولً حول الحقوق 

على أنه ٌشمل لٌس فقط الحصول على الرعاٌة " الحق فً الصحة"لثقافٌة، بتفسٌر االقتصادٌة واالجتماعٌة وا
الصحة مثل الحصول على ماء وؼذاء وتؽذٌة وسكن محددات الصحٌة المبلبمة فً الوقت المناسب ولكن أٌضا 

، 2003أبرٌل /فً نٌسان  17.آمنٌن وتعلٌم ومعلومات عن الصحة بما فً ذلك الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة
ٌتبٌن أن الحصول على عبلج من فٌروس نقص المناعة أمر أساسً من   أصدرت لجنة حقوق اإلنسان قرارا

الحكومات والهٌبات الدولٌة أن تتخذ خطوات محددة  على أجل التحقٌق التدرٌجً للحق فً الصحة كما نادى
 18.لتمكٌن ذوي العبلقة من الحصول على العبلج

 

 

 زالحق فً المساواة وعدم التمًٌ

ٌولد جمٌع الناس أحرارا متساوٌن "هً جملة  1948مً لحقوق اإلنسان لعام إن حجر الزاوٌة فً اإلعبلن العال
إن هذه الجملة عن تساوي البشر مرتبطة بحق جمٌع الناس بالتساوي فً حماٌة القانون ". فً الكرامة والحقوق
لً حول الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة على سبٌل المثال، ٌمنع المٌثاق الدو  19.والحماٌة من التمٌٌز

الصحة وأٌضا وسابل وحقوق الحصول علٌها على أساس محددات التمٌٌز فً الحصول على الرعاٌة الصحٌة و



 25 

العرق أو اللون أو الجنس أو اللؽة أو الدٌن أو االنتماء السٌاسً أو أي انتماءات أخرى أو األصل الوطنً أو 
بما فً ذلك فٌروس نقص )كٌة أو المولد أو اإلعاقة الجسدٌة أو الذهنٌة أو الحالة الصحٌة االجتماعً أو المل

أو االتجاه الجنسً أو الحالة المدنٌة أو السٌاسٌة أو االجتماعٌة أو أي حالة ( اإلٌدزالمناعة المكتسبة ومرض 
 20.ة هذا الحقأخرى ٌمكنها أن تإثر بالسلب على التمتع المتساوي بالحق فً الصحة أو ممارس

 

وباإلضافة إلى ما سبق، فهناك العدٌد من مبادئ حقوق اإلنسان األخرى المتعلقة بمكافحة فٌروس نقص المناعة 
   . اإلٌدزالمكتسبة ومرض 

 

  الحق فً الخصوصٌة

 21.لن ٌتعرض أحد للتدخل التعسفً أو ؼٌر القانونً فً خصوصٌاته
 

 

 الحق فً الحصول على المعلومات

وٌشتمل هذا الحق على حرٌة البحث عن المعلومات واألفكار من كل . حق فً حرٌة التعبٌرلكل شخص ال
 22.األنواع وتلقٌها وبثها

 

 الحق فً المشاركة

 23.لكل شخص الحق فً المشاركة الفعالة والحرة والمإثرة
 

 

 الحق فً التمتع بفوائد التقدم العلمً

 24.طبٌقاتهلكل شخص الحق فً التمتع بفوابد التقدم العلمً وت
 

 

  الحرٌة من التعذٌب

ولن ٌتعرض أحد على وجه  .لن ٌتعرض أحد للتعذٌب أو العقاب والمعاملة القاسٌة والبل إنسانٌة والمهٌنة
25. الخصوص للتجارب الطبٌة أو العلمٌة بدون موافقته بمحض إرادته

 

 

 حرٌة تكوٌن الجمعٌات

ا فً ذلك حرٌة تكوٌن االتحادات العمالٌة واالنضمام سٌكون للجمٌع الحق فً حرٌة االجتماع مع اآلخرٌن بم
26.هايلإ

 

 

 الحق فً العمل

 27.للجمٌع الحق فً العمل واالختٌار الحر لنوع الوظٌفة وظروؾ العمل العادلة والمبلبمة والحماٌة ضد البطالة

 

 الحق فً التعلٌم

حسه بالكرامة مما ٌمكن جمٌع األشخاص صٌة اإلنسان وخللجمٌع الحق فً التعلٌم الرامً إلى التنمٌة الشاملة لش
لمشاركة بفعالٌة فً مجتمع حر وتعزٌز التفاهم والتسامح والصداقة بٌن جمٌع األمم والمجموعات العرقٌة من ا

 28. أو الدٌنٌة
 

 الحق فً مستوى معٌشً مالئم

ة والخدمات للجمٌع الحق فً مستوى معٌشً مبلبم بما فً ذلك المؤكل والملبس والمسكن والرعاٌة الصحً
 29.االجتماعٌة الضرورٌة

 

 الحق فً التنمٌة

ٌحق للجمٌع المشاركة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة والمساهمة فٌها حٌث ٌمكن تحقٌق 
30.كل حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة تحقٌقا كامبل

  

 

  الصحة العامة

 .عملنا نحن نقوم بتطبٌق مبادئ الصحة العامة فً

 

 التعرٌف العام للصحة
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أمر مطلوب من أجل " للصحة"إن وجود تعرٌؾ عام  .إن هدؾ الصحة العامة هو تعزٌز الصحة فً المجتمعات
ؾ منظمة الصحة العالمٌة تعرِّو . التً تإثر على تحقٌق هذا الهدؾاألخذ باالعتبار المحددات االجتماعٌة للصحة 

 31.ا وعقلٌا واجتماعٌا، ال مجرد انعدام المرض أو العجزالصحة بحالة من اكتمال السبلمة بدنً

 

 التعامل مع ضعف السكان

من أجل تعزٌز صحة المجتمعات على مستوى السكان أصبح من الضروري فهم مجموعة العوامل التً تجعل 
 دزاإليبعض فبات السكان أكثر عرضة لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة أو تساهم فً تفاقم أثر مرض 

إن فهم أسباب الضعؾ وتطوٌر . وفٌروسه بما فً ذلك العوامل االجتماعٌة التً تزٌد من ضعؾ تلك الفبات
استجابة الخدمات والبرامج التً تلبً حاجات بعض المجتمعات بعٌنها هو أمر ضروري لتحقٌق التصدي الفعال 

 .اإلٌدزلفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
 

  ة والبراهٌنالنهج المبنً على األدل
التقٌٌم الشامل والتشاركً الحتٌاجات السكان بؽٌة تحدٌد وفهم ومخاطبة ضعؾ السكان، ٌتطلب نهجا مبنٌا  إن

إن المراقبة والرصد وتقٌٌم المخاطرة واإلحاطة بجمع البٌانات المتعلقة بالحالة الصحٌة . على األدلة والبراهٌن
ان، كل هذا ٌوفر قاعدة أدلة ضرورٌة لتطوٌر البرامج وتنفٌذها وتحلٌل األوببة وإجراء األبحاث عن صحة السك

برامج للتخطٌط البعنوان  3.6التعامل مع ضعؾ السكان و: بعنوان قضاٌا شاملة 2.5أنظر أٌضا الفقرات أرقام )
 (.بعنوان البحث 3.9مراقبتها وتقٌٌمها وو

 

 الوقاٌة

 :ثبلثة مستوٌات من أنشطة الوقاٌة ٌتضمن تصدي الصحة العامة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة

 إجراءات الوقاٌة األساسٌة لمنع انتقال عدوى فٌروس نقص المناعة المكتسبة 

  إجراءات الوقاٌة الثانوٌة لضمان االكتشاؾ المبكر واإلدارة الناجحة وعبلج المصابٌن بفٌروس نقص
 اإلٌدزالمناعة المكتسبة ومرض 

  للحد من اآلثار السلبٌة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة وتحسٌن نوعٌة إجراءات الوقاٌة من المرتبة الثالثة
 .حٌاة المصابٌن بالفٌروس والمرض

 

قد ال ٌكون نموذج الوقاٌة األساسٌة والثانوٌة والمرتبة الثالثة الذي تتبعه الصحة العامة هو ذات اللؽة التً 
فنحن نعمل على الوقاٌة من  . نهج عملناومع ذلك، ٌعكس هذا ال . تتحدثها جمٌع المنظمات ؼٌر الحكومٌة

فٌروس نقص المناعة المكتسبة وتقدٌم العبلج والرعاٌة والدعم ومخاطبة أسباب اإلصابة بفٌروس نقص المناعة 
 .اإلٌدزالمكتسبة ومرض 

 

 منظمات المجتمع

جب أن تتم ي .اإلٌدزتشكل المجتمعات جزءا حٌوٌا من جهود التصدي لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
وهذا ٌعنً حتمٌة  . وإعبلمها وتمكٌنها حتى تتمكن من زٌادة سٌطرتها على صحتها وتحسٌنها  تعببة المجتمعات

إشراك المجتمعات فً تحدٌد األولوٌات واتخاذ القرارات وتخطٌط وتنفٌذ االستراتٌجٌات من أجل تحقٌق صحة 
32.ٌة وأٌضا ملكٌتهم لمساعٌهم وسٌطرتهم علٌهاوٌقع تمكٌن المجتمعات موقع القلب من هذه العمل . أفضل

 

 

 السٌاسة العامة

تسعى سٌاسة الصحة العامة للتؤثٌر على األحوال االجتماعٌة التً تإثر على الصحة عن طرٌق تعزٌز قاعدة 
المعرفة العلمٌة وفهم محددات الصحة لدى تطوٌر السٌاسة العامة والقوانٌن والنظم الصحٌة وذلك من أجل توفٌر 

 .اإلٌدزٌبة داعمة للتصدٌات الفعالة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض ب
 

  التنمٌة

نحن نخاطب أسباب قابلٌة اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة واآلثار المترتبة على فٌروس نقص 
  .اإلٌدزالمناعة المكتسبة ومرض 

 

 

دة المدى على األفراد والعاببلت والجماعات آثار مدمرة وبعً اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض لفٌروس 
 .والمجتمعات
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هو أثرهما السلبً ؼٌر  اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض لٌست األوببة بؤمر جدٌد ولكن ما ٌمٌز فٌروس  
فً الدول حٌث ٌنتشر الفٌروس  .المسبوق على التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة فً األمم األكثر تضررا منهما

، ٌتناقص عدد العاملٌن المهرة فً قطاعات الخدمات العامة واالجتماعٌة والتعلٌمٌة والصحٌة بسبب والمرض
إصابتهم بهذا المرض ثم وفاتهم  مما ٌقلل من قدرة هذه الخدمات على تلبٌة االحتٌاجات التً تتزاٌد كنتٌجة 

القوى العاملة واإلنتاجٌة الزراعٌة ٌقلل هذا الوباء الجارؾ من  .اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض لفٌروس 
على مستوى اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض مما ٌإدي إلى استفحال الفقر والقابلٌة لئلصابة بفٌروس 

ٌعٌش مبلٌٌن األطفال فً الدول النامٌة ببل رعاٌة ودعم مبلبمٌن مما ٌزٌد من حدة الضؽط على العاببلت  .العالم
 .أكثر ضعفاً  اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض واألطفال الذٌن جعلهم فٌروس  والمجتمعات لرعاٌة األٌتام

عندما ٌمرض الوالدان والمتكفلون برعاٌة الطفل أو توافٌهم المنٌة سٌضطر األطفال إلى تحمل عبء توفٌر 
ٌب هذا وتتحمل النساء والبنات النص  33.مصدر للدخل وإحضار الطعام ورعاٌة المرضى من أفراد األسرة

فً قطاع الرعاٌة الرسمً وبصورة ؼٌر رسمٌة فً  اإلٌدزاألكبر من عبء الرعاٌة المرتبطة بمرض 
وكثٌراً ما ٌإدي هذا إلى أن تضطر البنت إلى ترك المدرسة  وأن تتضاءل فرص  . المجتمعات على حد سواء

 اإلٌدزناعة المكتسبة ومرض النساء فً تحقٌق االستقبلل المادي وأن تكافح النساء المصابات بفٌروس نقص الم
وتإدي كل هذه العوامل إلى تدهور تكافإ الفرص بٌن . من أجل تلبٌة احتٌجاتهن واحتٌاجات أسرهن من الرعاٌة

34. الجنسٌن
 

 

المبنً على حقوق اإلنسان الحق فً التنمٌة  اإلٌدزنهج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض ٌشمل 
التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة والمساهمة فٌها والتمتع فً ة لمشاركاحٌث ٌحق لكل الناس 

واآلثار  اإلٌدزكما ٌدعم جهود مخاطبة أسباب قابلٌة اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض  . بها
التزامات  ٌدزاإلبمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض  ٌحدد إعبلن االلتزام  .المترتبة على ذلك

صرٌحة باالستثمار فً التنمٌة المستدامة بؽٌة التخفٌؾ من اآلثار االجتماعٌة واالقتصادٌة لفٌروس نقص المناعة 
  :كما ٌدعو إلى إٌجاد استراتٌجٌات متعددة القطاعات تشمل اإلٌدزالمكتسبة ومرض 

 لمخاطبة أثر اإلصابة بفٌروس  تطوٌر االستراتٌجٌات الوطنٌة للقضاء على الفقر واإلسراع فً تطبٌقها
على دخل األسرة وسبل المعٌشة والحصول على الخدمات  اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض 

  . االجتماعٌة األساسٌة وذلك مع التركٌز على األفراد واألسر والمجتمعات األكثر تضررا من الوباء

 على كافة  اإلٌدزمكتسبة ومرض مراجعة األثر االجتماعً واالقتصادي لفٌروس نقص المناعة ال
المستوٌات فً المجتمع، خاصة على النساء وكبار السن وبالذات أثره على دورهم كمتكفلٌن بتقدٌم الرعاٌة 

 .    فً األسر المتضررة من جراء الفٌروس والمرض وذلك لتلبٌة احتٌاجاتهم الخاصة

 ٌاسات الحماٌة االجتماعٌة لتخاطب أثر تعدٌل سٌاسات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بما فً ذلك س
وتقدٌم الخدمات االقتصادٌة األساسٌة  على النمو االقتصادي اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

 .التً من شؤنها خلق عجز بالمٌزانٌة 35وانتاجٌة العمال ودخل الدولة والضؽوط على الموارد العامة
 

[Design note: I 

  ضعف السكانالتعامل مع :قضاٌا شاملة 2.5

ٌمكنها تلبٌة احتٌاجات الفئات األكثر قابلٌة لإلصابة بفٌروس نقص تعتمد برامجنا على األدلة والبراهٌن حتى 
 .واآلثار المترتبة على ذلك اإلٌدزالمناعة المكتسبة ومرض 

 

فً أنحاء العالم، تختلؾ أولوٌات السكان تبعا لطبٌعة الوباء وٌشمل ذلك نسبة انتشار اإلٌدزنظرا الختبلؾ وباء 
الوباء واسع االنتشار أم متمركزا فً فبات معٌنة من السكان مثل  فٌروس نقص المناعة المكتسبة وإذا كان

  .لمثلٌٌنمدمنً الحقن المخدرة أو ا
 

ٌعد أحد األهداؾ الربٌسٌة لهذه المدونة توضٌح المبادئ والممارسات وقاعدة األدلة التً تإكد العمل الناجح 
والتً ٌمكن تطبٌقها فً  اإلٌدزومرض للمنظمات ؼٌر الحكومٌة فً التصدي لفٌروس نقص المناعة المكتسبة 

ولكن ال تستطٌع هذه المدونة أن تقدم حلوال مفصلة فً مجال البرمجة لؤلوببة المختلفة على  .جمٌع أنحاء العالم
ومع ذلك، ٌهدؾ هذا الجزء إلى إلقاء الضوء على بعض المجموعات السكانٌة الربٌسٌة التً  .المستوى العالمً

  .تبار تبعا للمضمونأن نؤخذها فً االع بجي
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ٌجب أن تعطى األولوٌة وتكرس الموارد لتلبٌة احتٌاجات من هم أكثر عرضة لئلصابة بفٌروس نقص المناعة 
وعاببلتهم  اإلٌدزبٌنما ٌبقى المصابون بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض  .وآثاره اإلٌدزالمكتسبة ومرض 

تختلؾ المجموعات السكانٌة األكثر عرضة لئلصابة بالفٌروس  ومن ٌتكفلون برعاٌتهم من األولوٌات الثابتة،
نحن  .وهذا ٌتطلب منا أن تعتمد استجاباتنا على المضمون . والمرض من بلد آلخر على حسب طبٌعة الوباء

نحتاج أن نفهم االنتشار الوبابً والنماذج االجتماعٌة للنشاط الجنسً وتعاطً المخدرات عن طرٌق الحقن 
 .وأثره تبعا للمضمون اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض  وطبٌعة فٌروس

 

إن عدم تكافإ  .اإلٌدزكما ٌجب إٌبلء األهمٌة ألبعاد النوع االجتماعً لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
فعدم تكافإ : عوامل تقوي بعضها البعض اإلٌدزالفرص بٌن الجنسٌن وفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

هذا وتزداد   36.ي إلى زٌادة وطؤة الفٌروس والمرض الذٌن ٌقومان بدورهما بالحد من تكافإ الفرصالفرص ٌإد
بصورة ؼٌر  اإلٌدزقابلٌة إصابة النساء والبنات بالفٌروس كما ٌقع على كاهلهن عبء رعاٌة المصابٌن بمرض 

األوببة " تؤنٌث"ن عملٌة تكو  37. رسمٌة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وفً قطاع الرعاٌة الرسمً على حد سواء

تزٌد نسبة النساء فً الكثٌر من  .فً أبشع صورها عندما تكون العبلقة الجنسٌة الطبٌعٌة الوسٌلة السابدة للعدوى
الدول التً تتركز فٌها األوببة بٌن فبات معٌنة من السكان مثل مدمنً الحقن المخدرة وجماعات السكان الرحل 

38. والمساجٌن
  

 

ٌتطلب  وهو أمر . أحد مجموعات السكان المذكورة فً هذا الجزء وجود المجموعات األخرى وال ٌنفً وجود
منا فهم العوامل المتعددة التً تشكل حٌاة الناس بطرق تإثر على قابلٌتهم لئلصابة بفٌروس نقص المناعة 

والحالة االجتماعٌة وأخذها فً االعتبار مثل النوع االجتماعً والسن والجنس والعرق  اإلٌدزالمكتسبة ومرض 
أدوات ٌمكنها دعم تطبٌق مبادئ البرمجة هذه لدى صادر الربٌسٌة، بعنوان الم 5.3تقدم الفقرة رقم  .واالقتصادٌة

   . العمل مع مجموعات سكانٌة معٌنة
 

 اإلٌدزاألشخاص المصابون بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

لذا فإن إشراك المصابٌن بفٌروس  . اسا بؤثره وأعمقهم فهما لهإن الذٌن ٌعٌشون مع المرض هم أكثر الناس إحس
والمجتمعات المتضررة ٌعد مساهمة قٌمة لجهود التصدي للفٌروس  اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض 

 .والمرض وذلك عن طرٌق تمكٌن المصابٌن بالفٌروس والمرض من االستفادة من الخبرات التً اكتسبوها
أتظر الفقرة )ي التقلٌل من الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز وزٌادة فعالٌة البرامج ومبلءمتها ؾ هوٌساهم هذا بدور

3.2.)  

 

 النساء والبنات والرجال والصبٌان

على البرامج أن تتبٌن الطرق المتعددة التً ٌعرض بها عدم تكافإ الفرص النساء والبنات لئلصابة بفٌروس 
ن ذلك ٌقلل من حصول النساء على المعلومات والخدمات والبرامج نقص المناعة المكتسبة وتواجهها حٌث أ

ٌإدى اختبلل موازٌن القوى فً العبلقات الجنسٌة فً العدٌد من الثقافات إلى التقلٌل من  . وٌإكد خضوع المرأة
عنؾ إن واحدا من أخطر مظاهر هذا االختبلل هو ال . قدرة النساء والبنات على التحكم فً اختٌاراتهن الجنسٌة

ضد المرأة والذي من شؤنه تعرٌض النساء لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة حٌث أن خوفهن من 
كثٌرا ما تحد التشرٌعات من حق النساء فً  . التعرض للعنؾ ٌمكن أن ٌمنعهن من حماٌة أنفسهن من العدوى

من قدرتهن على رفض ممارسة امتبلك أو وراثة العقارات مما ٌإكد اعتمادهن اقتصادٌا على الرجال وٌحد 
إن انتهاج نهج ٌراعً النوع االجتماعً فً التعامل مع  . الجنس أو التفاوض على استخدام الواقً الذكري

أمر ٌتطلب مناصرة بٌبة تشرٌعٌة وسٌاسٌة تعزز حقوق النساء  اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
أنظر )كد خضوع المرأة فً المجتمع وفً العبلقات الجنسٌة والبنات من أجل تؽٌٌر القوى المحركة التً تإ

بعنوان البرمجة الخاصة  بفٌروس نقص  4.2مبادئ الممارسة الجٌدة فً مناصرة بٌبة داعمة فً الفقرات 
  (.اإلٌدزإدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض  4.3و اإلٌدزالمناعة المكتسبة ومرض 

 

والتقلٌل من أثرهما، ٌجب القلٌل من  اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض من أجل الحد من انتشار فٌروس 
وهذا أمر ٌجب أن ٌشترك فٌه الرجال والصبٌان جنبا إلى جنب مع  . عدم تكافإ الفرص بٌن الرجال والنساء

الجنسٌة،  ونظرا للقوة التً عادة ما ٌمارسها الرجال فً المجتمع والجماعات واألسر والعبلقات . النساء والبنات
هناك اعتراؾ متزاٌد بالحاجة إلى وجود برامج للرجال والصبٌان تتحدى القوالب المعتادة لدور الرجل والمرأة 

كما توجد هناك حاجة إلى مخاطبة  . مما ٌإهلهم لتؽٌٌر مواقفهم وسلوكهم الذي ٌزٌد من ضعؾ النساء والبنات
فاع من البرامج الصحٌة بما فً ذلك برامج الصحة الجنسٌة كٌفٌة تقلٌل هذه القوالب من قدرة الرجال على االنت

39. وبرامج الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة والعبلج والرعاٌة والدعم
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 األطفال والشباب

من المصابٌن بفٌروس نقص المناعة % 38ٌشكل الشباب النسبة األكبر من المصابٌن الجدد كل عام حٌث أن 
40.اآلن على مستوى العالم ممن هم دون سن الخامسة والعشرٌن اإلٌدزالمكتسبة ومرض 

هناك حاجة إلى تبٌن   
احتٌاجات هذه الفبة المتزاٌدة من السكان وتلبٌتها وهً فبة الشباب المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة 

ابات والشباب وٌندرج تحت فبة الشباب عدة مجموعات أكثر عرضة لئلصابة منها النساء الش . اإلٌدزومرض 
ال ٌعرؾ الكثٌر   41.ومدمنً الحقن المخدرة من الشباب واألطفال الذٌن ٌتعرضون لبلستؽبلل الجنسً مثلٌٌنال

من الشباب كٌؾ ٌحمون أنفسهم من فٌروس نقص المناعة المكتسبة كما توجد عوابق اجتماعٌة وثقافٌة مهمة 
42. فٌروس نقص المناعة المكتسبة للشباب تحول دون إتاحة التعلٌم الجنسً المبلبم والتوعٌة بشؤن

 

 

كما توجد دورة واضحة لقابلٌة اإلصابة بالنسبة لؤلٌتام واألطفال المتضررٌن من فٌروس نقص المناعة المكتسبة 
بؤربعة عشر ملٌون طفل  اإلٌدزٌقدر عدد األطفال الذٌن فقدوا أحد والدٌهم أو االثنٌن معا بسبب  . اإلٌدزومرض 

43.المعلى مستوى الع
 .من أجل تلبٌة احتٌاجاتهم ،بما فً ذلك الرعاٌة فً المجتمع ،هناك حاجة لتصد شامل  

 44.وٌمكن لهذا بدوره أن ٌقلل من قابلٌتهم لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة
 

 

 كبار السن

فً أؼلب كما ٌتضررون منه ولكن  اإلٌدزٌتعرض كبار السن لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
وتعتبر البٌانات المتاحة عن معدل اإلصابة لمن تخطوا سن الخمسٌن ؼٌر  . األحٌان تؽفل احتٌاجاتهم الخاصة

ومع ازدٌاد توفر العقاقٌر المضادة  . كافٌة إال أنها تشٌر إلى ارتفاع معدالت اإلصابة بالعدوى بٌن كبار السن
اجاتهم يمن المصابٌن بالفٌروس والمرض كما ستتؽٌر احت للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز، سٌعٌش المزٌد

ٌتكفل كبار السن فً الدول التً ٌتفشى فٌها المرض على وجه الخصوص برعاٌة  . مع تقدمهم فً العمر
أو  أصبحوا أٌتاماأو األطفال الذٌن  اإلٌدزأوالدهم البالؽٌن المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

ٌلعب السن والجنس والوصمة المتعلقة  . اً بسبب اعتبلل صحة والدٌهم أو موتهما المبكرأصبحوا أكثر ضعؾ
لنساء والرجال فً عملٌة دورا فً إؼفال كبار السن من ا اإلٌدزبفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

45 .البرمجة
 

 

 المثلٌٌن بما فً ذلكالرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال  

ومع ذلك، فهو أٌضا أحد  . رجال هو أحد الوسابل السابدة النتشار العدوى فً بعض الدولإن الجنس بٌن ال
العوامل فً جمٌع األوببة التً ٌسببها فٌروس نقص المناعة المكتسبة بالرؼم من أنه ٌؽفل فً اإلحصابٌات 

ي عدم تجرٌم الجنس بٌن فً العقود الحدٌثة الماضٌة، تم إحراز الكثٌر من التقدم ؾ  46.وتنكره المصادر الرسمٌة
إال أن القوانٌن التً تجرم أو توصم أو تتحٌز ضد الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع  . الرجال فً بلدان عدٌدة

أقرانهم من الرجال تخالؾ قانون حقوق اإلنسان كما تستمر فً دفع فٌروس نقص المناعة المكتسبة فً االنتشار 
ٌجب أن تبلبم   47.الرجال من برامج الوقاٌة والعبلج والرعاٌة والدعممثل هإالء انتفاع عن طرٌق الحول دون 

البرامج الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع أقرانهم وأن تمكنهم من حماٌة أنفسهم من اإلصابة بفٌروس نقص 
 كما ٌجب أن توجه جهود المناصرة نحو تعدٌل القوانٌن والتعامل مع . المناعة المكتسبة وأن تواجه التمٌٌز

  . الوصمة االجتماعٌة التً تزٌد من القابلٌة للعدوى لدى هإالء الرجال
 

 . المثلٌٌنفً هذه المدونة لٌشمل أٌضا " الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع أقرانهم"وبوجه عام، ٌستخدم تعبٌر 
احتٌاجات  ٌن،مثلًوللرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع أقرانهم ولكنهم لٌسوا  مثلٌٌنللمن المهم أن نبلحظ أن 

 . وخبرات مختلفة تتطلب استجابات مبلبمة لهذه االحتٌاجات والخبرات
 

 العاملون فً الجنس التجاري وزبائنهم

إن الوصمة االجتماعٌة المرتبطة بالبؽاء فً العدٌد من الدول حول العالم تخلق عوابق هامة أمام الصحة الجنسٌة 
وبٌنما باتت  .  بة بٌن العاملٌن فً الجنس التجاري وزبابنهموجهود الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتس

بالرؼم من أن نسبة  . م البؽاء إال أنه ال ٌزال أمرا مخالفا للقانون فً الكثٌر من الدولبعض الدول ال تجرِّو 
 المعرفة بممارسات الجنس اآلمن مرتفعة بٌن العاملٌن فً الجنس التجاري إال أن دٌنامٌكٌات القوة السابدة

والمتؤصلة فً عدم تكافإ فرص النوع االجتماعً والقانونً واالجتماعً تجعل من الصعوبة بمكان نقل هذه 
لذا ٌجب أن تكون البرامج والخدمات وجهود المناصرة مبلبمة للعاملٌن فً الجنس  . المعرفة إلى حٌز التطبٌق

لتً تدعم الحصول على العبلج من فٌروس كما ٌنبؽً وجود االستراتٌجٌات لتعزٌز البٌبة ا .التجاري وزبابنهم
إن دعم العاملٌن فً مجال الجنس التجاري، أٌضا من  . نقص المناعة المكتسبة واإلصابات التناسلٌة األخرى
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نهم من التفاوض على معامبلتهم ومخاطبة السٌاقات الصحٌة واالجتماعٌة التً أمر ٌمكّ ، جماعًالعمل الخبلل 
  . بفٌروس نقص المناعة المكتسبةتزٌد من قابلٌتهم لئلصابة 

 

  مدمنوا الحقن المخدرة

بالمابة من حاالت اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة على  10ٌتسبب إدمان الحقن المخدرة فً حوالً 
مستوى العالم وهو عامل سابد ٌدفع معدالت اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة إلى االرتفاع فً عدة 

إدمان الحقن المخدرة عامل أساسً وراء تفشً األوببة فً آسٌا وأمرٌكا الشمالٌة وأوروبا الؽربٌة إن   48.بلدان
كما ٌإدي إدمان الحقن المخدرة إلى تفشً الوباء  . وأجزاء من أمرٌكا البلتٌنٌة والشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا

49.ي السابقةبٌن الشباب فً بعض دول أوروبا الشرقٌة وبخاصة دول االتحاد السوفٌٌت
  

 

تإدي عدم الشرعٌة والوصمة االجتماعٌة المرتبطة بإدمان الحقن المخدرة دابما إلى التمٌٌز ضد مدمنً 
إن الفشل فً حماٌة حقوق اإلنسان الخاصة بمدمنً   50. المخدرات كما تخلق العوابق أمام انتفاعهم بالخدمات

ت الصحٌة والدعم مما ٌإدي إلى نتابج صحٌة سلبٌة الحقن المخدرة أمر ٌصٌبهم بالخوؾ من االنتفاع بالخدما
51.باإلضافة إلى التقلٌل من أثر جهود الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة

هناك حاجة لعدد من الخدمات   
والبرامج الشاملة من أجل التصدي بشكل فعال لؤلضرار المرتبطة بإدمان الحقن المخدرة وٌشمل ذلك البرامج 

باإلضافة إلى البرامج )لٌل خطر اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة بٌن مدمنً الحقن المخدرة التعلٌمٌة لتق
وتوفٌر الحقن النظٌفة وبرامج العبلج من اإلدمان وخدمات الرعاٌة ( التعلٌمٌة التً تحذر من أضرار اإلدمان

رامج التً تصل لمدمنً المخدرات لخدمات والبوإتاحة اكما ٌجب تنسٌق الجهود لضمان دعم  .الصحٌة المبلبمة
  . وتشركهم فً األمر

 

 مغاٌروا الهوٌة الجنسٌة

ٌواجه مؽاٌروا الهوٌة الجنسٌة الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز مما ٌزٌد من خطر تعرضهم لفٌروس نقص المناعة 
ي حالة هناك عدد ضبٌل من برامج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز ٌراع . المكتسبة

تهمٌش هإالء األشخاص اجتماعٌا إلى حرمانهم من فرص فً  ٌإديوٌمكن أن  . مؽاٌري الهوٌة الجنسٌة
الشخص مؽاٌر الهوٌة الجنسٌة من  ىلد فكثٌرا ما ٌحد الخوؾ . مجاالت الصحة والتعلٌم والتوظٌؾ واإلسكان

أٌضا نقص المعرفة باالحتٌاجات الصحٌة  اكتشاؾ حالته من انتفاعه بالعبلج والرعاٌة والدعم كما ٌساهم فً ذلك
52.مضدهوالتمٌٌز األشخاص  هإالءل

 

 

 المساجٌن

عادة ما تتصؾ المرافق اإلصبلحٌة مثل سجون البالؽٌن ومراكز احتجاز ؼٌر البالؽٌن بالتكدس بالمصابٌن 
رسة الجنس حٌث ٌتم استخدام الحقن المخدرة ودق الوشم ومما اإلٌدزبفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

وٌحدث هذا فً بٌبة ٌكون الحصول فٌها على وسابل الوقاٌة من انتشار فٌروس نقص . بٌن النزالء طوعا وكرها
53.المناعة المكتسبة أو البرامج التعلٌمٌة عن ذلك إما محدودا أو ؼٌر متوفر وهو األمر األؼلب

وٌترتب على   
لعاببلتهم وللمجتمعات التً سٌعودون إلٌها بعد عادة ما ذلك تبعٌات هامة لٌس فقط للسجناء أنفسهم ولكن أٌضا 

إن محاوالت التقلٌل من تعاطً المخدرات عن طرٌق الفحص القسري  . تكون فترة وجٌزة أمضوها فً السجن
54.كثٌرا ما أتت بنتابج لها أثر عكسً

على البرامج أن تخاطب المخاطر المتعلقة باإلصابة بفٌروس نقص   
ي السجون وتلبً االحتٌاجات الصحٌة المعقدة للمساجٌن بمن فٌهم المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ؾ

55. اإلٌدزالمناعة المكتسبة ومرض 
 

 

 النازحون داخلٌا والالجئون والعمال المهاجرون والرحل : السكان الرحل

ت هو أكبر شهادة على بٌن المجتمعات والببلد والقارا اإلٌدزإن انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
هناك اعتراؾ متزاٌد بؤن تنقل الناس، سواء كان نزوحا بسبب  .الصلة بٌن حركة السكان وتنامً الوباء

الصراعات أو الكوارث الطبٌعٌة أو بهدؾ البحث عن العمل، ٌمكنه أن ٌخلق أنواعا معٌنة من قابلٌة اإلصابة 
56.هماوتوابع اإلٌدزبفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

ٌتنقل الناس طوعا وكرها، وٌمكن أن ٌكون تنقلهم   
   . مإقتا أو موسمٌا أو دابما

 

بالنسبة لمن ٌقومون بالتنقل وأٌضا  اإلٌدزٌزٌد التنقل من قابلٌة اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
عرضة لئلصابة بفٌروس نقص أكثر  57كثٌرا ما ٌكون العمال المهاجرٌن والرحل . ألزواجهم الذٌن ٌنتظرونهم

المناعة المكتسبة بسبب عزلتهم الناتجة عن الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز واختبلؾ اللؽة والثقافة وأٌضا البعد 
58.عن أزواجهم وعدم وجود الدعم والصداقة وصعوبة الحصول على الخدمات الصحٌة واالجتماعٌة

وٌزداد   
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ٌجب  . أكثر عندما تتحد هذه العوامل مع انعدام الحماٌة القانونٌة خطر اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة
أن تشمل التصدٌات الفعالة لقابلٌة السكان الرحل لئلصابة بالفٌروس تصدٌات إقلٌمٌة وعبر الحدود، تشرك 

الشركاء فً دول المنشؤ والمرور والوصول وأٌضا برامج الدعم المبلبمة ثقافٌا ولؽوٌا وجهود المناصرة من 
أجل حماٌة وتعزٌز حقوق اإلنسان الخاصة بالعمال المهاجرٌن والرحل باإلضافة إلى تحسٌن وضعهم القانونً 

59. إذا دعت الحاجة
 

 

، كانت أكثر من سبعٌن دولة تمر بوضع طارئ بصورة أو بؤخرى مما أدى إلى إصابة أكثر 2001بنهاٌة عام 
60. من خمسٌن ملٌون شخص حول العالم

تنتج عن حاالت الطوارئ مثل النزاعات المسلحة إن الظروؾ التً  
والكوارث الطبٌعٌة وهً عدم االستقرار االجتماعً والفقر ونزوح السكان والعنؾ القابم على النوع االجتماعً، 

ٌزداد حالٌا االعتراؾ بحاجة  .هً كلها ظروؾ تشجع على انتشار اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة
مثل توفٌر الواقً ) اإلٌدزدماج جهود التصدي لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض البرامج اإلنسانٌة إل

وتعدٌل التدخبلت لتخاطب أسباب القابلٌة لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة وما ٌترتب على ( الذكري
(.اإلٌدز بعنوان إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 3.4أنظر الفقرة )  61ذلك فً حاالت الطوارئ

                                                 
1

 www.ifrc.org ى سبٌل المثال العرض المفصل للقٌم اإلنسانٌة لبلتحاد الدولً لجمعٌات الصلٌب األحمر والهبلل األحمرأنظر عل 
 www.unhchr.ch (.1948)اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان  2

3
إشراك أكبر للمصابٌن بفٌروس نقص المناعة : من النظرٌة إلى التطبٌقمذكور فً ( 1994)لمرض اإلٌدز إعبلن قمة بارٌس   

.   1999سبتمبر /، برنامج األمم المتحدة لمكافحة اإلٌدز، مجموعة الممارسات الجٌدة، أٌلولالمكتسبة ومرض اإلٌدز
www.unaids.org 

4
  .بخصوص الحق فً المشاركة 2.4الفقرة  أنظر 
فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز مراجعة أثر البرمجة الخاصة بمكافحة : تعببة المجتمع والنهج التشاركٌة. لٌفٌن، ج 5

  2004نوفمبر /تشرٌن الثانً. التحالؾ الدولً لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والممارسات الجٌدة،
6

برنامج السٌاسات االجتماعٌة . معهد األمم المتحدة ألبحاث التنمٌة االجتماعٌة. اإلٌدز فً إطار التنمٌة. راو. كولٌنز و ب. چ 

 www.unrisd.org.6 .، ص2000والتنمٌة، الورقة الرابعة، جنٌؾ، 
7

ل البرامج اإلنمابٌة واإلنسانٌة لتواجه تحدٌات فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض تعدي: اإلٌدز على جدول األعمال. هولدن. س 
للمزٌد من المناقشان حول اإلٌدز كقضٌة . 2003آكشن إٌد، أوكسفام المملكة المتحدة وأنقذوا األطفال المملكة المتحدة عام . اإلٌدز

 www.oxfam.org.uk.  38-9إنمابٌة أنظر الصفحات من 
8

إعبلن االلتزام بمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، الجلسة الخاصة للجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة حول فٌروس  

 .2001ٌونٌو /حزٌران 27-25نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 
9

 4.2لؤلمثلة أنظر الفقرة . 127-123. ص. لمتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدزبرنامج األمم ا.  حول وباء اإلٌدز 2004تفرٌر عام  

 www.unaids.org .من مدونة اإلرشاد واالختبار االختٌاري ومخاطبة الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز
أداة للمنظمات اإلنمابٌة الدولٌة . مدخل حقوق اإلنسان: ٌدزبرمجة مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإل. باترسون. د 10

الكندٌة لفٌروس نقص المناعة  القانونٌةالشبكة . ومنظمات المجتمع التً تتصدى لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
 www.aidslaw.ca .2004المكتسبة ومرض اإلٌدز، 

11
، 1سلسلة مطبوعات الصحة وحقوق اإلنسان العدد رقم . منظمة الصحة العالمٌة. إال وإجابة حول الصحة وحقوق اإلنسانس 25 

 www.who.int .9. ص 2002ٌولٌو /تموز
12

ب المفوض السامً لحقوق اإلنسان مكت. اإلرشادات الدولٌة حول فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وحقوق اإلنسان 

  . 1998وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز، 
13

 .14. ، صسإال وإجابة حول الصحة وحقوق اإلنسان 25 
14

حول طبٌعة التزامات الدول  3؛ التعلٌق العام رقم (1)2، المادة المٌثاق الدولً حول الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 

 .(E/1991/23)1990وقعة على المٌثاق، الجلسة الخامسة عام الم
15

لؤلمم المتحدة المفوضٌة السامٌة مكتب ، اإلرشادات الدولٌة حول فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وحقوق اإلنسان 

 .1998ؾ ، ، األمم المتحدة ، نٌوٌورك وجنًبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدزو اإلنسان لحقوق
16

دولة كانت  148، 2003نوفمبر /بحلول تشرٌن الثانً. 12المٌثاق الدولً حول الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، المادة  

  . قد وقعت على المٌثاق الدولً حول الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
17

ووظٌفة التعلٌقات العامة هً توضٌح طبٌعة الحقوق الفردٌة . فً الصحة ، أقرت اللجنة تعلٌقا عاما حول الحق2000ماٌو /فً أٌار 

أنظر أٌضا قرار لجنة حقوق اإلنسان حول الحصول على األدوٌة فً سٌاق  www.unhchr.ch. ومحتواها والتزامات الحكومات

( 27/2004)والحق فً الصحة ( 26/2004)ومرض اإلٌدز والسل والمبلرٌا  األوببة الجارفة مثل فٌروس نقص المناعة المكتسبة

 www.unhchr.ch: على الموقع التالً
، قرار لجنة الحصول على األدوٌة فً سٌاق األوببة الجارفة مثل فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والسل والمبلرٌا 18

لحصول على األدوٌة فً سٌاق األوببة اأنظر أٌضا قرار  www.unhchr.ch .2003أبرٌل /، نٌسان29/2003إلنسان رقم حقوق ا
عنوان الموقع اإللكترونً فً الملحوظة ( )26/2004)الجارفة مثل فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والسل والمبلرٌا

لجنة حقوق اإلنسان رقم  قرارحماٌة حقوق اإلنسان فً سٌاق فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، ؛ (أعبله 17 رقم
47/2003:www.unhchr.ch وتقارٌر مقرر األمم المتحدة حول الحق فً الصحة:www.unhchr.ch 
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؛ المٌثاق 26، المادة 1966؛ المٌثاق الدولً حول الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة لعام 7و 1اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان، المادتان  

تنعكس حقوق المساواة وعدم التمٌٌز فً المواثٌق التً تركز على . 2الدولً حول الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، المادة 

على   1989ومٌثاق حقوق الطفل لعام  1979أنظر مٌثاق القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة لعام . لنساء واألطفالحقوق ا

 .التوالً
20

  .أعبله 17للجنة الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة حول الحق فً الصحة فً الملحوظة رقم  14أنظر التعلٌق العام رقم  
21

ومٌثاق 16؛ مٌثاق القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، المادة 17ول الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، المادة المٌثاق الدولً ح 

  . 40حقوق الطفل، المادة 
22

؛ مٌثاق القضاء على 19.2المٌثاق الدولً حول الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، المادة ؛ 19اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان، المادة  

  .24و 17و 13؛ مٌثاق حقوق الطفل، المواد 16و 14و 10ل التمٌٌز ضد المرأة، المواد جمٌع أشكا
23

؛ المٌثاق الدولً حول الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، المادة 25المٌثاق الدولً حول الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، المادة  

؛ المٌثاق الدولً للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز 14و 13و 8و 7مواد ؛ مٌثاق القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، ال15

  .12و 9و 3؛ مٌثاق حقوق الطفل، المواد 5، المادة 1963العنصري لعام 
24

 .15المٌثاق الدولً حول الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، المادة  
25

 .37؛ مٌثاق حقوق الطفل، المادة 17المٌثاق الدولً حول الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، المادة  
26

؛ 5، المادة ؛ المٌثاق الدولً للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري22المٌثاق الدولً حول الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، المادة  

 .15مٌثاق حقوق الطفل، المادة 
27

 (.أ)7و 6.2قتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، المواد المٌثاق الدولً حول الحقوق اال؛ 23اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان، المادة  
28

؛ 33و 28و 24و 19؛ مٌثاق حقوق الطفل، المواد 13المٌثاق الدولً حول الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، المادة  

 10التمٌٌز ضد المرأة، المواد ؛ مٌثاق القضاء على جمٌع أشكال 5المٌثاق الدولً للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري، المادة 

 .33و 28و 24و 19؛ مٌثاق حقوق الطفل، المواد 16و
29

   . 11المٌثاق الدولً حول الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، المادة ؛ 25اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان، المادة  
30

  www.unhchr.ch، 1986إعبلن الحق فً التنمٌة لعام  
  . 1946ٌونٌو /حزٌران 22-19دٌباجة دستور منظمة الصحة العالمٌة كما أقره المإتمر العالمً للصحة، نٌوٌورك،  31
 www.who.dk.1986مركز أوتاوا لتعزٌز الصحة،  32
ٌرات األٌتام واستراتٌجٌات البرامج، برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة تقرٌر مشترك حول تقد: 2004أطفال على الحافة عام  33

  www.unicef.org.11-9. ، ص2002ٌولٌو /، تموزالوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌةاإلٌدز وصندوق األمم المتحدة للطفولة و
34

، برٌدج للتنمٌة والنوع االجتماعً، تقرٌر شامل: روس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزالنوع االجتماعً وفً. تالٌس. ڤ  

 .24. ، ص2002سبتمبر /أٌلول
35

الجلسة الخاصة للجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة حول مكافحة . إعبلن االلتزام بمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 

 .68، الفقرة رقم 2001رض اإلٌدز، فٌروس نقص المناعة المكتسبة وم
سبتمبر /، برٌدج للتنمٌة والنوع االجتماعً، أٌلولتقرٌر شامل: النوع االجتماعً وفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 36

  www.ids.ac.uk.1. ، ص2002
37

بالمابة من المصابٌن  41، شكلت النساء نسبة 1997لمكافحة اإلٌدز أنه فً عام  تشٌر إحصابٌات برنامج األمم المتحدة المشترك 

النوع االجتماعً . بالمابة 50، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 2001فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، ولكن فً عام ب
 .24و 12. صتقرٌر شامل، : وفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

38
 .22. برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز ص. حول وباء اإلٌدز 2004ٌر عام تقر 

مجموعة   - فٌروس نقص المناعة المكتسبةو النوع اإلجتماعً والنشاط الجنسً: ، والتصدي لمرض اإلٌدزالعمل مع الرجال 39
 www.aidsalliance.org .2003اإلٌدز،  مرضوحالة، التحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة  اتدراس

40
، مإسسة هنري كاٌزر، على الشباب مرض اإلٌدزوفٌروس نقص المناعة المكتسبة األثر العالمً ل: رؾ الجبل الجلٌديط  

 www.kff.org/hivaids/6043-index.cfm. 2002ٌولٌو /تموز
41

، إن معدل اإلصابات الجدٌدة بٌن البنات فً بعض الدول األكثر تضررا، أعلى بمقدار خمس لست مرات مقارنة على سبٌل المثال 

 .7. صعلى الشباب،  مرض اإلٌدزوفٌروس نقص المناعة المكتسبة األثر العالمً ل: رؾ الجبل الجلٌديط. بالصبٌان
42

مارس /، لجنة حقوق الطفل، آذار3، التعلٌق العام رقم وحقوق الطفل مرض اإلٌدزوفٌروس نقص المناعة المكتسبة أنظر   
2003.www.unhchr.ch 

43
برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة ، 2002لعام  مرض اإلٌدزوفٌروس نقص المناعة المكتسبة تقرٌر عن الوباء العالمً ل 

 .133. اإلٌدز، ص
44

 .مرض اإلٌدزوفٌروس نقص المناعة المكتسبة بعنوان إدماج  4.3أنظر الفقرة   
45

ماٌو /بحث موجز، مإسسة مساعدة كبار السن الدولٌة، أٌار: والتقدم فً العمر نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزفٌروس  

2003. www.helpage.org 
46

مثل الهند والمكسٌك وتاٌبلند أن الرجال الذٌن ٌمارسون الجنس ؼٌر اآلمن مع الرجال، ٌمارسونه تإكد البٌانات من دول مختلفة  

برنامج ، 2002لعام  مرض اإلٌدزوفٌروس نقص المناعة المكتسبة تقرٌر عن الوباء العالمً ل. أٌضا مع النساء بصورة ؼٌر آمنة

 .92-91. األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز، ص
47

مكتب المفوض السامً لحقوق اإلنسان . ادات الدولٌة حول فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وحقوق اإلنساناإلرش 

 .1998وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز، 
48

ٌونٌو /ز، حزٌرانبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌد. فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزو تعاطً المخدرات 

2001. 
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 .94. ص، 2002لعام  مرض اإلٌدزوفٌروس نقص المناعة المكتسبة تقرٌر عن الوباء العالمً ل 
برنامج األمم  ،األشكال والسٌاقات والمحددات: عملٌة وصم كل ما ٌتعلق بفٌروس نقص المناعة المكتسبة واإلٌدز، التمٌٌز واإلنكار 50

 www.unaids.org.2000ٌونٌو /، حزٌرانزالمتحدة المشترك لمكافحة اإلٌد
انتهاكات حقوق اإلنسان وفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً روسٌا : دروس ؼٌر مستفادةأنظر على سبٌل المثال  51

س نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز الحرب على المخدرات وفٌرو: القبور ال تكفًوأٌضا   www.hrw.orgاالتحادٌة،
 www.hrw.org .2004، (هٌومان راٌتس ووتش)مراقبة حقوق اإلنسان وانتهاكات حقوق اإلنسان، 

52
؛ المشروع الوطنً للمثلٌٌن ومؽاٌري www.surgeongeneral.gov نقص المناعة المكتسبةوفٌروس مؽاٌروا الهوٌة الجنسٌة  

 تحاد األسترالً لمنظمات اإلٌدزالاتقرٌر االستشارات واتسراتٌجٌة الصحة الجنسٌة،  –الهوٌة الجنسٌة من السكان األصلٌٌن 
www.afao.com.au 

53
 .98-97. ، ص2002لعام  مرض اإلٌدزونقص المناعة المكتسبة فٌروس تقرٌر عن الوباء العالمً ل 
54

وجد بحث حول االختبار القسري فً سجون المملكة المتحدة أن المساجٌن تحولوا من تدخٌن المارٌجوانا، والتً ٌمكن اكتشافها عبر  

تقرٌر عن . ي البول بعد مرور ٌوم أو ٌومٌنتحالٌل البول حتى بعد تدخٌنها بعدة أسابٌع، إلى حقن الهٌروٌن والتً ال ٌمكن اكتشافها ؾ
 .97. ص، 2002لعام  مرض اإلٌدزوفٌروس نقص المناعة المكتسبة الوباء العالمً ل

55
 ؛ أوراق حولwww.aidslaw.ca.2004ٌولٌو /، تموز364اإلعدام مرتان فً السجون، ذا النست، المجلد رقم . دٌفٌز. ر 

الكندٌة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض  القانونٌةالشبكة  فً السجون، مرض اإلٌدزوفٌروس نقص المناعة المكتسبة 

 www.aidslaw.ca.اإلٌدز
 www.unaids.org .2001 ،ٌدزبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإل ، المستجدات التقنٌة،السكان ومرض اإلٌدزحركة  56
57

 .ٌشمل العاملون المتنقلون سابقً الشاحنات والتجار والعسكرٌٌن والبحارة 
58

 www.iom.int.2004ٌولٌو /المنظمة الدولٌة للهجرة، تموز، السكان ومرض اإلٌدزحركة  
لعام  مرض اإلٌدزوفٌروس نقص المناعة المكتسبة تقرٌر عن الوباء العالمً لفً  مرض اإلٌدز والسكان المتنقلونأٌضا  أنظر 59

 .119-114. برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز، ص، 2002
60

، اللجنة الدابمة المشتركة بٌن الوكاالت،  الطوارئحاالت االرشادات الخاصة بالتدخل فً  

2003.www.humanitarianinfo.org 
المٌثاق ": اسفٌر"و مشروع  الطوارئحاالت فً  ت الخاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزالتدخبلحول  ارشادات 61

 www.sphereproject.org.2004الطبعة الثانٌة، اإلنسانً والمعاٌٌر الدنٌا لمواجهة الكوارث، 
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 المبادئ التنظٌمٌة –الفصل الثالث 

 المقدمة 3.1

توضح هذه المبادئ وبدرجة  .ٌقوم هذا الفصل بعرض مبادئ الممارسات الجٌدة التً ترشد كٌفٌة أداءنا لعملنا
فعالة تقدم هذه المبادئ األساس للبرمجة ال. عالٌة من الدقة التزامنا بالمبادئ اإلرشادٌة المذكورة فً الفصل الثانً

تنطبق بعض مبادئ الممارسات الجٌدة هذه بشكل خاص على عمل . كما سٌتم تفصٌلها فً الفصل الرابع
المنظمات ؼٌر الحكومٌة الداعمة بٌنما ٌنطبق البعض اآلخر على أي منظمة ؼٌر حكومٌة قد قامت بالتوقٌع على 

  .(بعنوان لمن هذه المدونة 1.6أنظر الفقرة )المدونة أو ترؼب فً ذلك 

 

إشراك المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة والمجتمعات  3.2
 المتضررة

والمجتمعات المتضررة فً  اإلٌدزنحن نراعى إشراك المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
 .  عملنا بصورة فعالة وذات قٌمة

 

معات المتضررة فً أدوار والمجت اإلٌدزٌجب إشراك المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
متنوعة وعلى مختلؾ المستوٌات فً المنظمات ؼٌر الحكومٌة وٌشمل ذلك صنع القرار فً المجالس الحكومٌة 

وأٌضا كصناع للقرار . كمدراء ومبرمجٌن وموردٌن ومشاركٌن فً تصمٌم البرامج والخدمات وتنفٌذها وتقٌٌمها
متحدثٌن ومشاركٌن فً االجتماعات والمإتمرات والمحافل ومناصرٌن وعاملٌن بحمبلت المناصرة ومخططٌن و

  .األخرى
 

والمجتمعات المتضررة فً منظماتنا  اإلٌدزلدى إشراكنا للمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
 :وفً شراكاتنا مع منظمات وشبكات المصابٌن ومجتمعاتهم بصورة فعالة وذات قٌمة، نحتاج إلى اآلتً

 ٌمٌة تتبنى عدم التمٌٌز وتقدر مساهمات المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض خلق بٌبة تنظ
  .والمجتمعات المتضررة اإلٌدز

  اإلٌدزتتبٌن وتتبنى إشراك المجموعات المختلفة من المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
 (ضعؾ السكانلتعامل مع ا :بعنوان قضاٌا شاملة 2.5أنظر الفقرة )والمجتمعات المتضررة 

 ضمان إشراكهم فً أدوار متنوعة على مختلؾ المستوٌات داخل منظماتنا  

  تحدٌد األدوار والمسإولٌات المرتبطة بها وتقٌٌم متطلبات كل دور وقدرة األفراد للقٌام بهذه األدوار وتقدٌم
 الدعم المنظمً البلزم بما فً ذلك الدعم المادي

 رسات التنظٌمٌة توفر الحصول على المعلومات فً الوقت المناسب لتمكن ضمان أن السٌاسات والمما
 الناس من المشاركة والتحضٌر وإبداء الرأي قبل أن تتخذ أي قرارات خاصة بالبرامج والسٌاسة 

  ضمان أن سٌاسات وممارسات محل العمل تتبٌن االحتٌاجات الصحٌة واالحتٌاجات األخرى للمصابٌن
والمجتمعات المتضررة كما تخلق بٌبة داعمة تدعم  اإلٌدزلمكتسبة ومرض بفٌروس نقص المناعة ا

  (   بعنوان المهمة التنظٌمٌة واإلدارة 3.5أنظر الفقرة )إشراكهم 

  والمجتمعات المتضررة،  اإلٌدزللمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض عند البحث عن ممثلٌن
تٌجٌات تمكن أعضابها من مسابلتها وعملٌات تضمن أن اآلراء مراعاة امتبلك منظماتهم وشبكاتهم السترا

  المقترحة تنبع من األعضاء 

  اإلٌدزبناء قدرات وموارد منظمات وشبكات المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
 والمجتمعات المتضررة 

  والمجتمعات  إلٌدزاتموٌل أو مناصرة تموٌل منظمات المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض
  .المتضررة لضمان حصولهم على الموارد البلزمة لبناء قدراتهم وتمكٌن األعضاء اآلخرٌن فً شبكاتهم

 

 الشراكات متعددة القطاعات 3.3
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نحن نقوم بعمل شراكات ونحافظ علٌها من أجل دعم جهود منسقة وشاملة لمواجهة فٌروس نقص المناعة 
 .اإلٌدزالمكتسبة ومرض 

 

إن الشراكات متعددة  . اإلٌدزتطٌع أي قطاع التصدي بمفرده لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض ال ٌس
القطاعات على كافة المستوٌات من العالمً للمحلً ضرورٌة لتجمٌع العوامل الضرورٌة من خبرات ومهارات 

1. اإلٌدزونفوذ وتنسٌق للتصدي بفعالٌة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
الحكومات وهٌبات إن  

والمانحٌن والمجتمع المدنً ذي التنوع ( مثل المجتمعات الصحٌة واإلنمابٌة والعلمٌة)القطاعٌن العام والخاص 
 اإلٌدزوالحٌوٌة بما فً ذلك المنظمات ؼٌر الحكومٌة والمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

وبٌنما نعمل على تصعٌد  .إٌجاد نهج شامل ومنسقوالمتضررٌن من جراءهما، كل هإالء ضرورٌٌن من أجل 
تصدٌاتنا، تحسن الشراكات من البرمجة عن طرٌق االستعانة بالبنٌة التحتٌة القابمة وخبرات مختلؾ القطاعات 

فً اإلطار األعم لؤلعمال اإلنمابٌة  اإلٌدزمما ٌمكن إدماج التصدي لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
كما تدعم استجابة شاملة للوقوؾ على أسباب قابلٌة اإلصابة بالفٌروس . ة وحقوق اإلنسانوالصحٌة واإلنسانً

نحن نحتاج أٌضا إلى رعاٌة الشراكات مع الحكومات وصناع السٌاسات    2.والمرض وما ٌترتب على ذلك
الفعالة لفٌروس  ووسابل اإلعبلم  هٌبات القطاعٌن العام والخاص وهذا من أجل تعزٌز البٌبة الداعمة للتصدٌات

 (.بعنوان المناصرة 3.8أنظر الفقرة ) اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض 

 

 :علٌنا أن نرعى الشراكات االستراتٌجٌة التً تدعم البرمجة المنسقة والشاملة وذلك عن طرٌق

 ع حولها بما تؤسٌس آلٌات لتقٌٌم االحتٌاجات األساسٌة فً إطار معٌن والتً لم ٌتم تلبٌتها والوصول إلجما
فً ذلك عمل خرابط بالبرامج المتاحة وتحدٌد الفجوات فً أنواع البرامج والخدمات أو الفجوات الموجودة 

فً تلبٌة احتٌاجات مجتمعات بعٌنها تكون عرضة لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
  .اإلٌدز

 ًلم ٌتم تلبٌتها فً إطار معٌن تحدٌد المنظمات أو الهٌبات األنسب لمخاطبة االحتٌاجات الت . 

 تحدٌد ومخاطبة العوابق التنظٌمٌة والتنافسٌة لتحقٌق تعاون مثمر. 

  القٌام ببرامج أو مبادرات تصعٌد مشتركة من أجل تجمٌع الموارد والخبرات وتعمٌق العبلقات القابمة
 . المبنٌة على الثقة بٌن المنظمات والمجتمعات المختلفة

 فً األطر  اإلٌدزاج البرمجة الخاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض التعرؾ على فرص إدم
المناسبة مثل النظام التعلٌمً ومبادرات مكافحة الفقر وبرامج إؼاثة منكوبً الكوارث ومناصرة هذا 

 اإلدماج

  فً المبادرات األخرى المتعلقة بالصحة مثل  اإلٌدزضمان إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض
 الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة وبرامج المبلرٌا والسل

  رعاٌة تقاسم الطرق والنهج التً تتبعها المنظمات عن طرٌق التشارك فً الدروس المستفادة عن البرمجة
 . الناجحة والوسابل التً أثبتت فعالٌتها فً تصعٌد هذه البرامج

 

  الحكم 3.4

 .القاعدة الجماهٌرٌة التً نتعامل معها مسائلتنا ومحاسبتنانحن نتمتع بحكم ذي شفافٌة وٌمكن للمجتمعات أو 

 

 :ٌجب أن ٌكون بحوزة الهٌبات الحاكمة سٌاسات مكتوبة واضحة ٌتم تطبٌقها بفعالٌة وتخاطب اآلتً

 تعٌٌن وإنهاء خدمة أعضاء الهٌبة الحاكمة 

 تحدٌد تضارب المصالح والتخفٌؾ منه 

 كمة فردٌا وجماعٌا على حد سواء بما فً ذلك التخطٌط تحدٌد أدوار ومسإولٌات أعضاء الهٌبة الحا
  االستراتٌجً واألمانة المالٌة واإلشراؾ على ضمان الجودة

 ة باالضطبلع بالمسإولٌات المالٌة للهٌبة الحاكمةتشؽٌلًإرشاد عملٌة تفوٌض اإلدارة ال 

 مات ؼٌر الحكومٌة المسإولٌة وترتٌبات رفع التقارٌر داخلٌا وتجاه المانحٌن والشركاء من المنظ
3والمجتمعات كٌفما ٌتطلب الموقؾ 

 

  صبلحٌة من المجتمعات، سواء كانت على أساس جؽرافً أو سكانً، حٌث تقدم المنظمة ؼٌر الحكومٌة
الداعمة خدمات وبرامج أو تقوم بمبادرات لمناصرة مجتمع بعٌنه من خبلل انتخابات عامة على سبٌل 

  . معات لدى الهٌبة الحاكمةالمثال أو تعٌٌن ممثلٌن عن المجت
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  المهمة التنظٌمٌة واإلدارة 3.5 

 لدٌنا مهمة واضحة تدعمها أهداف استراتٌجٌة  تحققها اإلدارة الجٌدة

 

  (.بعنوان القٌم األساسٌة 2.2أنظر الفقرة )نحتاج لبٌان واضح بالمهمة ٌدعمه بٌان بالقٌم التً تعزز عملنا 

ٌلً الفعال باإلضافة إلى نظم فعالة لشإون العاملٌن والشإون المالٌة أمور ٌعد التخطٌط االستراتٌجً والتشػ
 .ضرورٌة لدعم تحقٌق مهمتنا

 

حتى نتمكن من تحدٌد مواقع الثؽرات فً عملٌة البرمجة وإذا ما كنا نستطٌع سد هذه الثؽرات، ٌجب أن تبنى  
فً البلد أو  اإلٌدزاعة المكتسبة ومرض األهداؾ االستراتٌجٌة لفترة محددة على تقٌٌم وضع فٌروس نقص المن

بعنوان الشراكات متعددة  3.3أنظر الفقرة )اإلقلٌم المعنً باإلضافة إلى التصدٌات المإسسٌة الموجودة وقدراتها 
هناك حاجة لوجود التخطٌط التشؽٌلً والذي ٌشمل جداول زمنٌة واضحة ومإشرات لؤلداء لدعم (. القطاعات

هذا هو الحال أٌضا بالنسبة لتعٌٌن الموارد المالٌة والبشرٌة البلزمة لتحقٌق هذه . ٌجٌةتحقٌق األهداؾ االسترات
كما ٌجب ربط الخطط التشؽٌلٌة بخطط البرامج وخطط  .المإشرات والنهج االستراتٌجً إلدارة الموارد البشرٌة

  .العمل الفردٌة

 

 الموارد البشرٌة

 .كفاءةنحن نقدر مواردنا البشرٌة وندعمها وندٌرها ب

 

 :على خططنا االستراتٌجٌة والتشؽٌلٌة أن تقدم نهجا استراتٌجٌا إلدارة الموارد البشرٌة وٌشمل

  التقدٌر الصرٌح لمساهمات العاملٌن والمتطوعٌن 

  تعٌٌن موارد بشرٌة ومالٌة كافٌة لتحقٌق األهداؾ المرجوة 

 هم وتنمٌتهمتحمٌل اإلدارة مسإولٌة العمل على خٌر العاملٌن والمتطوعٌن ودعم. 
 

 : كما ٌجب أن تطبق سٌاسات وإجراءات الموارد البشرٌة الخاصة بنا بفعالٌة لضمان
 اختٌار وتعٌٌن العاملٌن والمتطوعٌن بصورة منصفة وشفافة وفعالة وٌشمل ذلك تكافإ فرص التوظٌؾ 

 

 ظٌفً وتوصٌؾ التقدٌم اإلرشاد المنتظم والواضح للعاملٌن بخصوص أدوارهم ومسإولٌاتهم بما فً ذلك ال
  والتنمٌة الوظٌفٌة والمراجعة الدورٌة لخطط عمل العاملٌن

 ًتقٌٌم قدرات الموارد البشرٌة المرتبطة بالتخطٌط االستراتٌج 

 التعلم المنظمً عن طرٌق دعم تدرٌب وتنمٌة العاملٌن والمتطوعٌن 
 توفٌر األمن واألمان والصحة للعاملٌن والمتطوعٌن.  

 

الموارد البشرٌة الخاصة بنا أن تخلق الببٌة المنظمٌة الداعمٌة للتصدي لفٌروس نقص  على سٌاسات وممارسات
  :من خبلل اإلٌدزالمناعة المكتسبة ومرض 

  تطوٌر وتطبٌق السٌاسات واإلجراءات التً تعزز اشتمال المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة
استراتٌجٌات التمٌٌز اإلٌجابً : مثال على ذلك .والمجتمعات المتضررة وااللتزام بتوظٌفهم اإلٌدزومرض 

التً تخاطب إزالة العوابق أمام المشاركة الفعالة للمصابٌن بالفٌروس والمرض والمجتمعات المتضررة 
  وتتبٌن قٌمة إشراكهم فً العدٌد من األدوار

 التمٌٌز تعزٌز محل عمل خالً من التمٌٌز من خبلل التوعٌة والتدرٌب على الوصمة االجتماعٌة و
  باإلضافة إلى إجراءات رفع الشكاوى للتصدي للتمٌٌز

  تحدٌد شروط التوظٌؾ التً تتعلق بؤجازة الحداد وأجازة المتكفلٌن بالرعاٌة واألجازة المرضٌة طوٌلة
 وضمان السرٌة ( مثل ممارسات العمل المرنة)المدى وتلبٌة االحتٌاجات الصحٌة المعقولة للعاملٌن 

 ٌاسات واإلجراءات الخاصة بالسٌطرة على انتشار العدوى عالمٌا وٌشمل ذلك توفٌر تطوٌر وتطبٌق الس
  المعدات وتدرٌب العاملٌن

  مناصرة وجود وثابق التؤمٌن الصحً التً تؽطً الحاالت المتعلقة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة
   4اإلٌدزومرض 
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 5دمات وبرامج العبلج والرعاٌة والدعمتوفٌر الحصول على االختبار واإلرشاد الطوعٌٌن والوقاٌة وخ  

  وذلك عن طرٌق  اإلٌدزالتقلٌل من ضعؾ المنظمة تجاه أثر فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض
 6.التخطٌط طوٌل المدى للقوى العاملة

 

 مٌةيظتنالقدرة ال

 اإلٌدزة ومرض نحن نطور القدرة التنظٌمٌة الالزمة لدعم المواجهة الفعالة لفٌروس نقص المناعة المكتسب
 .ونحافظ علٌها

 

علٌنا أن نمكن العاملٌن والمتطوعٌن لدٌنا من تنمٌة القدرات البلزمة ألداء مهام عملهم بفعالٌة والحفاظ على هذه 
 : القدرات وٌشمل ذلك

  اإلٌدزفهم طبٌعة الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز وحقوق المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
  ت المتضررةوالمجتمعا

  اختبار مواقفهم ومعتقداتهم وأثر هذه المواقؾ والمعتقدات على قدرتهم على تقدٌم العملٌات والبرامج
  االشتمالٌة بحٌادٌة 

  اإلٌدزفهم السٌاسات المنظمٌة التً تضمن حقوق المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
 فً البرامج  والمجتمعات المتضررة وتطبٌقها وتعزٌز مشاركتهم

  فهم تنوع احتٌاجات المجتمعات التً ٌعملون فٌها وتنفٌذ البرمجة الفعالة لمنع انتقال عدوى فٌروس نقص
 اإلٌدزوٌعنً هذا تلبٌة احتٌاجات المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض . المناعة المكتسبة

باب وتبعٌات القابلٌة لئلصابة بفٌروس والمجتمعات المتضررة من العبلج والرعاٌة والدعم ومخاطبة أس
 اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض 

 

  تمكٌن األفراد والمجتمعات من فهم المخاطر المحٌطة بهم واحتٌاجاتهم واتخاذ القرارات المدعومة
بالمعلومات وتطوٌر المهارات البلزمة لحماٌة أنفسهم واآلخرٌن من اإلصابة بفٌروس نقص المناعة 

 وتلبٌة احتٌاجاتهم من العبلج والرعاٌة والدعم المكتسبة 

  تمكٌن األفراد والمجتمعات من اتخاذ الخطوات البلزمة للتصدي للوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز وإحالة
 الحاالت للجهات المختصة

 تصمٌم وتنفٌذ وتقٌٌم البرامج المتعلقة بمجاالت تخصصهم 

 ل الدورات الفعالة لتخطٌط البرامج ومراقبتها وتقٌٌمهاالتحسٌن المستمر للبرامج وممارسات العمل من خبل. 
 

 الموارد المالٌة

 .نحن ندٌر الموارد المالٌة بشكل كفء وشفاف ومسؤول

 

 :علٌنا إدارة الموارد المالٌة بشكل كؾء وشفاؾ ومسإول عن طرٌق ضمان اآلتً
 

 أن استراتٌجٌات جمع التموٌل ومصادر التموٌل تتوافق مع مهمتنا وتدعمها  

 أن ٌتسم إعداد المٌزانٌات بالمنهجٌة وٌكون متصبل بالخطط االستراتٌجٌة والتشؽٌلٌة والبرمجٌة  

  7أن تدعم المٌزانٌة الموارد البشرٌة والقدرة التنظٌمٌة البلزمة لتحقٌق مهمتنا
 

 أن هناك نظم تحكم داخلٌة تمكن إصدار معلومات مالٌة منتظمة وثابتة ٌمكن االعتماد علٌها وتلتزم 
  بالمتطلبات القانونٌة

 أن هناك نظم داخلٌة للحسابات تقدم التقارٌر المالٌة المنتظمة بصورة ثابتة وٌسهل فهمها  

  أن التقارٌر المالٌة ٌمكن استخدامها لرصد الموارد ومراقبة إنفاق البرامج وأنه ٌتفق مع المٌزانٌة وتقٌٌم ما
  إذا كانت البرامج معقولة التكلفة

  فعال لبرمجة المنح وتقدٌم الدعم المالً واإلداري للشركاء من المنظمات ؼٌر الحكومٌة أن هناك نظام 

  أن التقارٌر المالٌة ترفع بشكل منتظم لئلدارة والهٌبة الحاكمة والمانحٌن والمجتمعات أو القاعدة الجماهٌرٌة
 وأن الحسابات تتم مراجعتها سنوٌا

 8.ي ذلك التقارٌر القانونٌة إذا ادعى األمرأن تتسم التقارٌر السنوٌة بالشفافٌة بما ؾ
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 لبرامج ومراقبتها وتقٌٌمهالتخطٌط ال 3.6

 .نحن نقوم باختٌار الشركاء المالئمٌن مع مراعاة الشفافٌة

 

من الضروري وجود نظم اختٌار تتمٌز بالشفافٌة لضمان تعٌٌن الشركاء من المنظمات ؼٌر الحكومٌة الذٌن 
 :ٌتسمون باآلتً

 ر مبلبمة لتحقٌق أهداؾ البرنامجهم األكث 

 لدٌهم القدرة المالٌة والبرمجٌة البلزمة إلدارة األنشطة أو ٌمكن دعمهم لتنمٌة قدراتهم المالٌة والبرمجٌة  

 أنهم مبلبمون للعمل مع مجتمعات المستفٌدٌن التً وقع علٌها االختٌار وٌشمل ذلك تقٌٌم مصداقٌة المجتمع. 
 

 .م بمراقبتها وتقٌٌمها من أجل تحقٌق الفعالٌة ومن أجل تلبٌة احتٌاجات المجتمعنحن نضع خطة للبرامج ونقو

 

لقد نتج عن جهودنا لفهم أعمق للوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة وتحسٌن فعالٌة خدمات وبرامج العبلج 
عملٌات التخطٌط  والرعاٌة والدعم، نتج عن ذلك كم هابل من المعلومات والموارد التً ٌمكن استخدامها فً

9.والمراقبة والتقٌٌم
على خطط البرامج أن تحدد أهدافا واضحة وأطر زمنٌة ومإشرات لؤلداء ومتطلبات لرفع   

  .التقارٌر باإلضافة إلى تحدٌد الموارد المالٌة والبشرٌة البلزمة لتحقٌق أهداؾ البرنامج
 

 :ٌن وتستفٌد منٌجب أن تقوم أهداؾ البرامج وأولوٌاتها على األدلة والبراه

 بٌانات األبحاث الوبابٌة واالجتماعٌة والسلوكٌة ذات العبلقة  

 نتابج تقٌٌم البرامج ذات العبلقة 

  تقٌٌم احتٌاجات المجتمع بما فً ذلك تخطٌط البرامج والخدمات المتاحة لتحدٌد الثؽرات الموجودة فٌها أو
معرضة لئلصابة بفٌروس نقص المناعة الثؽرات الموجودة فً عملٌة تلبٌة احتٌاجات المجتمعات ال

 .اإلٌدزالمكتسبة ومرض 
 

 :على خطط البرامج أن تدرج عملٌة المراقبة والتقٌٌم فً دورة تخطٌط البرامج وذلك عن طرٌق

 تحدٌد أهداؾ البرنامج منذ البداٌة على أن تكون مبلبمة لمراقبة البرنامج وتقٌٌمه 

 بما فً ذلك البٌانات النوعٌة ،التجمٌع المنهجً للمعلومات تطوٌر مإشرات المراقبة واستخدامها إلرشاد، 
لفترة من الزمن وذلك من أجل الوقوؾ على إذا ما كان البرنامج ٌسٌر حسب الخطة الموضوع وإذا كانت 

 هناك عوابق ٌجب إزالتها

  وأثرهتجمٌع البٌانات األساسٌة ذات العبلقة كقاعدة ٌتم االستناد إلٌها لدى تقٌٌم سٌر البرنامج 

  تها وفعالٌتهاءكفاوتقٌٌم البرامج للوقوؾ على مدى جودتها 

  استخدام البٌانات التً تم تجمٌعها بصورة منتظمة وتعدٌل البرامج مع مرور الوقت لضمان مرونة البرامج
 واستجابتها

 استخدام نتابج تقٌٌم البرامج لدى تصمٌم البرامج المستقبلٌة.  
 

صة بالمنظمات ؼٌر الحكومٌة الداعمة على عنصر الدعم التقنً للشركاء من ٌجب أن تحتوي خطط البرامج الخا
 : المنظمات ؼٌر الحكومٌة حول

  تبعا لمتطلبات بعض البرامج اإلٌدزالموضوعات المتعلقة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض  

 تصمٌم البرامج وتنفٌذها ومراقبتها وتقٌٌمها 

 ستراتٌجً والنظم المالٌة واإلدارٌة واسترتٌجٌات الموارد البشرٌة التنمٌة المنظمٌة وتشمل التخطٌط اال
  .وذلك من أجل تعزٌز اإلدارة الفعالة للعاملٌن والتعلم المنظمً

 

 االستفادة من الخدمات وتكافؤ الفرص 3.7

 .تكافؤ الفرصال تتصف برامجنا بالتمٌٌز وهً تكفل االستفادة من الخدمات التً تقدمها وتراعً 

إما معاملتهم بنفس الطرٌقة مع اختبلؾ حاجاتهم : عندما ٌعامل الناس بصورة سلبٌة" التمٌٌز"مصطلح  ٌستخدم
ٌتطلب تكافإ الفرص فً البرمجة أن ٌتم   10.أو معاملتهم بطرق مختلفة عندما ٌجب معاملتهم بنفس الطرٌقة

  .سواء تعٌٌن الموارد وتطوٌر البرامج استجابة لحاجات األفراد والمجتمعات على حد
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إن االستفادة من الخدمات وحدها لٌست كافٌة لتلبٌة االحتٌاجات المختلفة للمصابٌن بفٌروس نقص المناعة 
إن البرامج العامة التً تفترض أنه ٌمكن الوصول ألي مجتمع  .والمجتمعات المتضررة اإلٌدزالمكتسبة ومرض 

من أجل ضمان االستفادة من  .الجتماعً وتإكدهبانتهاج نفس النهج أو نوع الخدمة، ؼالبا ما تعكس الظلم ا
الخدمات وتكافإ الفرص، ٌجب أن تصمم البرامج لتلبً الحاجات الخاصة بالمصابٌن بفٌروس نقص المناعة 

التعامل  : بعنوان قضاٌا شاملة 2.5أنظر الفقرة )والمجتمعات المتضررة تبعا للسٌاق  اإلٌدزالمكتسبة ومرض 
  (.ضعؾ السكانمع 
 

الموجهة  اإلٌدزبٌل المثال، ٌجب أن تخاطب برامج الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض على س
للرجال والنساء القوالب النمطٌة للنوع االجتماعً واألعراؾ والمواقؾ والممارسات حتى ٌمكن لهذه البرامج أن 

أكثر عرضة لئلصابة بفٌروس  تخاطب عدم تكافإ الفرص بٌن الجنسٌن والذي من شؤنه جعل النساء والبنات
 .نقص المناعة المكتسبة

 

وٌنطبق هذا أٌضا على عدم تكافإ الفرص بٌن الجنسٌن الذي ٌعرقل استفادة النساء من الخدمات والبرامج بمن  
  .لذا ٌجب فهم عدم التكافإ والتعامل معه اإلٌدزفٌهن المصابات بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

 

لبرامج ثقافة األفراد واألقلٌات والمجتمعات وأن تتسم بالحساسٌة تجاه متطلبات النوع ٌجب أن تحترم ا
ٌمكن تحقٌق تكافإ الفرص واالستفادة من البرامج عندما ٌتم إشراك المصابٌن بفٌروس  .االجتماعً دورة الحٌاة

نفٌذها فحسب ولكن والمجتمعات المتضررة لٌس فً تصمٌم البرامج وت اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض 
بعنوان إشراك المصابٌن  3.2و 2.3أنظر الفقرتٌن )أٌضا فً األدوار المتنوعة داخل المنظمات ؼٌر الحكومٌة 

 (.والمجتمعات المتضررة اإلٌدزبفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
 

 :ل التً تضمنكما ٌجب أن تكون االستفادة من البرامج والخدمات مدعومة بسٌاسات وتطبٌقات محل العم
  11والمجتمعات المتضررة  اإلٌدزاحترام حقوق  المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

 توضٌح حقوق المستفٌدٌن من الخدمات وتعزٌزها فً المجتمعات وخاصة حقوق الفبات المهمشة 

 ا كانوا ٌرؼبون حصول الناس على المعلومات المبلبمة لٌتمكنوا من فهم مضمون المشاركة وٌقرروا ما إذ
 12فً المشاركة أم ال 

 

 دعم حقوق المستفٌدٌن من الخدمات بإٌجاد آلٌات مفهومة ومتاحة لرفع الشكاوى  

  حماٌة الخصوصٌة مما ٌعزز وجود بٌبة ٌستطٌع فٌها المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض
ن البرامج والمشاركة فً جهود والمجتمعات المتضررة الحصول على المعلومات واالستفادة م اإلٌدز

  13اإلٌدزالتصدي لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

  والمجتمعات المتضررة فً العدٌد من  اإلٌدزإشراك المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض
 .األدوار داخل المنظمة

 المناصرة 3.8
 

مفاهٌم العامة بخصوص أمر ما باإلضافة إلى إن المناصرة هً طرٌقة وعملٌة التؤثٌر على صناع القرار وال
 .تعببة المجتمع لٌحقق التؽٌٌر االجتماعً بما فً ذلك تعدٌل القوانٌن والسٌاسات لتتاعمل مع هذا األمر

 

فٌستخدم لٌعبر عن بٌبة تحمً فٌها القوانٌن والسٌاسة العامة حقوق المصابٌن بفٌروس  البٌئة الداعمةأما تعبٌر 
والمجتمعات المتضررة وتعززها كما تدعم البرامج الفعالة وتقلل من  اإلٌدزتسبة ومرض نقص المناعة المك

 .العرضة لئلصابة بالفٌروس والمرض وأخٌرا تخاطب تبعٌات ذلك

 

 اإلٌدزنحن نناصر وجود بٌئة داعمة تحمً حقوق المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
 .م البرمجة الفعالةوالمجتمعات المتضررة وتشجعها كما تدع

 

إن القوانٌن والسٌاسات واألعراؾ االجتماعٌة ومواقؾ المجتمع ومفاهٌمه، كل هذه العوامل تشكل البٌبة التً 
تحتاج جهودنا لمخاطبة أسباب وتبعٌات  .اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض لنتصدى من خبللها 

بعنوان نهج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة  2.4ة أنظر الفقر)تؽٌٌرا اجتماعٌا جذرٌا  اإلٌدزوباء 
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ٌجب أن تكون جهود المناصرة مركزة على المستوٌات المحلٌة  (.المبنً على حقوق اإلنسان اإلٌدزومرض 
والوطنٌة والدولٌة بهدؾ تحقٌق ومساندة بٌبة تحمً فٌها القوانٌن والسٌاسة العامة حقوق المصابٌن بفٌروس 

والمجتمعات المتضررة وتعززها كما تدعم البرامج الفعالة وتقلل من  اإلٌدزكتسبة ومرض نقص المناعة الم
تقدم الوثابق التالٌة مخططات أولٌة .  العرضة لئلصابة بالفٌروس والمرض وأخٌرا تخاطب تبعٌات ذلك

الن االلتزام إع: لئلصبلح باإلضافة إلى أدوات قٌمة لمناصرة العمل على المستوى الوطنً، وهذه الوثابق هً
اإلرشادات الدولٌة حول وأدوات دولٌة لحقوق اإلنسان و اإلٌدزبمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

14.وحقوق اإلنسان اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
  

 

ات كما نراقبها ونقٌمها من أجل تحقٌق الفعالٌة ومن أجل تلبٌة احتٌاج المناصرةلجهود  نحن نضع خطة
 .المجتمع

 

بٌنما توجد ثروة من الموارد المكرسة لمراقبة وتقٌٌم أثر األنواع المختلفة من البرامج، إال أنه توجد سبل قلٌلة 
كثٌرا ما ٌصعب قٌاس السببٌة بٌن جهود المناصرة والتؽٌرات فً  .بالمقارنة لمراقبة وتقٌٌم أنشطة المناصرة

  .وٌجب علٌنا تقدٌم الكثٌر لتحسٌن المعرفة فً هذا المجال .القوانٌن والسٌاسات واألعراؾ االجتماعٌة
 

  : بالنسبة لتخطٌط وتنفٌذ ومراقبة وتقٌٌم جهود المناصرة، علٌنا أن

  والمجتمعات المتضررة وقادة المجتمع  اإلٌدزنشرك المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض
15وقادة الرأي العام 

 

 مل التً قد تإثر على عملٌات ونتابج المناصرة مثل القٌادة وسٌاسات فٌروس نخطط البٌبة حتى نحدد العوا
والعوابق التشرٌعٌة التً تعرقل فعالٌة المناصرة وبرامج مكافحة  اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض 

16اإلٌدزفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
 

 لخدمات لدى تحدٌد أولوٌات المناصرةنستفٌد من الخبرات السابقة التً اكتسبناها من البرامج وا 

 نحدد أهدافا واضحة للتؽٌرات القانونٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة المرجو تحقٌقها 

  نعٌن الشراكات االستراتٌجٌة ونطورها مع المنظمات والمعاهد والشبكات التً لدٌها أهداؾ مشتركة
ٌرنا وقدرتنا على تحقٌق التؽٌٌر من وتستطٌع تقدٌم الدعم فً سبٌل تحقٌق األهداؾ عن طرٌق زٌادة تؤث

17خبلل العمل المشترك 
 

 نحدد أنسب طرق المناصرة لتحقٌق األهداؾ مثل الحمبلت اإلعبلمٌة والضؽط على صناع القرار  

  نحدد العبلقات مع الجماهٌر المستهدفة مثل القادة السٌاسٌٌن ورجال الدٌن وقادة المجتمع وصناع القرار
  هذه العبلقات بؽٌة تحقٌق األهداؾووسابل اإلعبلم وننمً 

  18نستخدم الخبرات المستقاة من البرامج والخدمات لندعم دواعً التؽٌرات المرجوة
 

  نطور طرق التقٌٌم التً تحدد أي المعلومات ٌجب جمعها وطرٌقة التحلٌل من أجل الوقوؾ على إذا ما تم
  تحقٌق األهداؾ

 جٌة من أجل تقٌٌم مدى فعالٌة جهود المناصرة وتشمل التقارٌر نجمع البٌانات النوعٌة لنحصر البٌبة الخار
  اإلعبلمٌة والتصرٌحات السٌاسٌة الصادرة عن الجمهور المستهدؾ واالجتماعات والمناقشات

  نجمع البٌانات النوعٌة حول عملٌة المناصرة مثل فعالٌة الشراكات والتحالفات وتقدٌم الرسابل واستخدام
  األدلة والبراهٌن 

 مع البٌانات الكمٌة من الجماهٌر المستهدفة ومنفذي البرامج وواضعً الخطط االستراتٌجٌة والمنتفعٌن نج
  من جهود المناصرة عن العملٌات المستخدمة وأثر أنشطة المناصرة

  نستخدم البٌانات التً تم تجمٌعها لنقٌم إلى أي مدى استطاعت جهود المناصرة أن ترفع الوعً بهذه القضاٌا
إثر على مصداقٌة المنظمة كمناصر وأن تساهم فً النقاش وأن تؽٌر السٌاسات والقوانٌن وأن تإثر وأن ت

على مواقؾ أو معتقدات أو آراء القادة وأن تإثر على حٌاة المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة 
  والمجتمعات المتضررة اإلٌدزومرض 

  العملٌات المستخدمة بما فً ذلك فعالٌة الشراكات وإشراك نستخدم المعلومات التً تم جمعها لنقٌم فعالٌة
والمجتمعات المتضررة وقدرة المنظمات على  اإلٌدزالمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

19المناصرة 
 

 نستخدم تقٌٌم عمل المناصرة لنؽذي الخطط المستقبلٌة للمناصرة ونتقاسم الدروس المستفادة مع الشركاء. 
 

 ثالبح 3.9
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نحن نقوم بإجراء األبحاث الكافٌة والمالئمة ونساندها حتى نضمن أن جهود مواجهة فٌروس نقص المناعة 
 .مدعومة باألدلة والبراهٌن اإلٌدزالمكتسبة ومرض 

 

ٌجب أن تستنٌر أعمالنا ببٌانات األبحاث المبلبمة والحدٌثة وذات الجودة العالٌة حتى نستطٌع مكافحة فٌروس 
ٌجب أن ٌحتوي البحث (. 2.4أنظر الصحة العامة فً الفقرة )بفعالٌة  اإلٌدزلمكتسبة ومرض نقص المناعة ا

 :على

 األبحاث الوبابٌة واالجتماعٌة والسلوكٌة 

  20لتؽذي تطوٌر البرامج والسٌاسات ( تقٌٌم البرامج)األبحاث التشؽٌلٌة
 

 لتشخٌصٌة والوقابٌة الجدٌدة أو المحسنة األبحاث المبدبٌة واإلكلٌنٌكٌة حول المنتجات والتقنٌات العبلجٌة وا
وخلٌط الجرعات  اإلٌدزمثل أمان وفعالٌة العبلجات المتعلقة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض )

الثابتة من المعالجة المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز واالختبارات التشخٌصٌة زهٌدة الثمن 
21( والتطعٌمات الوقابٌة وسهلة االستعمال ومبٌدات الجراثٌم

 

  بما فً ذلك اإلصابة اإلٌدزاألبحاث المتعلقة باإلدارة اإلكلٌنٌكٌة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض ،
 بؤمراض أ

 

ن أن جهود التصدي لفٌروس نقص المناعة المبلبمة أو ندعم إجراءها حتى نضمنقوم بإجراء األبحاث علٌنا أن 
 :وذلك عن طرٌق نهًوالبرا ةلدباأل مدعومةاإلٌدزالمكتسبة ومرض 

  مناصرة إشراك المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة والمجتمعات المتضررة فً تحدٌد أولوٌات
  األبحاث وتصمٌم األبحاث وإجراءها وتحلٌل النتابج

 المشاركة فً عملٌات المراجعة األخبلقٌة من أجل حماٌة وتعزٌز حقوق  مناصرة األبحاث األخبلقٌة و
22اإلنسان الخاصة بالمشاركٌن فً البحث 

 

  تحدٌد أوجه النقص فً البٌانات المتاحة المتعلقة بتحلٌل األوببة  

  مناصرة تحسٌن نوع البٌانات التً تم تجمٌعها ونظم التجمٌع ورفع التقارٌر حتى نقدم صورة صادقة
  خاطر واألثر على مجموعة من السكان بعٌنهاللم

  تحدٌد مناطق الحاجة لؤلبحاث االجتماعٌة والسلوكٌة حتى نتمكن من فهم المخاطر المرتبطة باإلصابة
وأٌضا احتٌاجات المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض . بفٌروس نقص المناعة المكتسبة

جتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالقتصادٌة التً تإثر على انتقال والمجتمعات المتضررة والعوامل اال اإلٌدز
 23فً سٌاق معٌن  اإلٌدزعدوى الفٌروس والعبلج والرعاٌة والدعم والجوانب األخرى للفٌروس ومرض 

 مثال على ذلك تقٌٌم أثر جهود . القٌام بإجراء األبحاث لتحسٌن مبلءمة وفعالٌة برامج التصدي ومناصرتها
بعنوان  3.10لبرامج ومراقبتها وتقٌٌمها والفقرة لتخطٌط البعنوان  3.6أنظر الفقرة )امج تصعٌد البر

  (اإلٌدزبعنوان فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض  4.3التصعٌد والفقرة 

  ًإجراء األبحاث ومناصرتها لتحسٌن مبلءمة وفعالٌة جهود المناصرة الرامٌة إلى تعزٌز البٌبة الداعمة الت
بعنوان  3.8أنظر الفقرة ) 24اإلٌدزتصدي الفعال لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض تدعم ال

 (المناصرة

  بناء الشراكات واالشتراك فً المبادرات البحثٌة مع منظمات األبحاث والمعاهد األكادٌمٌة لضمان مساهمة
لفٌروس نقص المناعة  المبادرات البحثٌة فً تحسٌن قاعدة األدلة الخاصة بالوسابل الفعالة فً التصدي

 .اإلٌدزالمكتسبة ومرض 
 

  التصعٌد 3.10

 ؟"التصعٌد"ماذا نعنً بتعبٌر 

االستراتٌجٌات المختلفة لتوسعة مجال وانتشار وأثر تصدٌاتنا لفٌروس نقص المناعة " التصعٌد"ٌشمل تعبٌر 
فً والسكانً للبرامج المتعلقة وفً المدونة، نقصد بهذا التعبٌر توسعة االنتشار الجؽرا .اإلٌدزالمكتسبة ومرض 

فً البرامج الصحٌة  اإلٌدزوإدماج التصدٌات للفٌروس ومرض  اإلٌدزبفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
هذا باإلضافة إلى إدماج فٌروس . األخرى مثل برامج الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة وبرامج صحة األم والطفل

  . برامج اإلنمابٌة واإلنسانٌةفً ال اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض 

 

فً العدٌد من الدول  اإلٌدزإذا وضعنا فً االعتبار األثر المدمر لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
لذا  .  النامٌة، سنرى بوضوح أن هناك حاجة للتصدٌات الفعالة على نطاق كاؾ لٌإثر على دٌنامٌكٌات الوباء
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س األولوٌات فً الدول التً ٌقل فٌها انتشار الوباء وٌمكن أن ٌتم ٌجب أن ٌؤتً تصعٌد التصدٌات على رأ
السٌطرة على الوباء قبل أن ٌتفشى مثلما هو الحال فً الدول التً ترزح تحت نٌر فٌروس نقص المناعة 

  .اإلٌدزالمكتسبة ومرض 
 

بالرؼم من وجود  .المدونةإن وجود تحدٌات متعلقة بالتصعٌد هو أحد العوامل الربٌسٌة التً حفزتنا لتطوٌر هذه 
الخبرة والمعرفة الواسعة بالوسابل الفعالة فً الوقاٌة من انتشار عدوى فٌروس نقص المناعة المكتسبة وتلبٌة 

والمجتمعات المتضررة، إال أن العدٌد من  اإلٌدزاحتٌاجات المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
جب عمل الكثٌر فً محال إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض كما ي  25.البرامج لٌست شاملة التؽطٌة

إن مبادئ الممارسات  .اإلٌدزحتى نستطٌع أن نتصدى بفعالٌة أكثر ألسباب وتوابع الفٌروس ومرض  اإلٌدز
 الجٌدة فً هذه الفقرة والمتعلقة بكٌفٌة التصعٌد ٌمكن تطبٌقها على برامج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة

فً البرامج الصحٌة األخرى حٌث أن جهود  اإلٌدزوأٌضا على إدماج مكافحة الفٌروس ومرض  اإلٌدزومرض 
الضوء على إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض  4.3تلقً الفقرة  .اإلدماج الزالت ؼٌر متطورة نسبٌا

جال إلرشاد النهج الجدٌدة لمكافحة فٌروس فً البرامج اإلنمابٌة واإلنسانٌة وتستعٌن بالخبرات فً هذا الم اإلٌدز
 .اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض 

 

إال أن  . هناك الكثٌر الذي ٌمكن تعلمه من المبادرات محدودة النطاق والتً ٌمكن تطبٌقها على نطاق أوسع
ٌدة التً من الضروري أن نتبٌن التحدٌات الجد .تصعٌد برامج المنظمات ؼٌر الحكومٌة أمر شدٌد التعقٌد

من البلزم  .وٌجب إتاحة الموارد بطرٌقة تدعم صعوبة هذه العملٌة   26.تتضمنها عملٌة التصعٌد ونواجهها
27.التخطٌط بدقة لتحدٌد أي البرامج تصلح ألن تصعد آخذٌن فً االعتبار طبٌعة الوباء فً سٌاق معٌن

كما   
لمانحٌن من أجل ضمان استمرارٌة الموارد ٌجب إٌجاد توازن بٌن الضؽوط الناتجة عن توقعات الحكومات وا

الضرورٌة لعملٌة التصعٌد وبٌن الحفاظ على ملكٌة المجتمع للمشارٌع والتقدٌر الواقعً لقدرة المنظمات على 
 . التصعٌد

 

 : المختلفة للتصعٌد وتشمل  28هناك العدٌد من االستراتٌجٌات

 توسعة حجم أو نطاق المنظمة 

 لمضاعفة والتً تتضمن تدرٌب مجموعات من الناس تدرٌبا مكثفا وٌتولون هم تطبٌق النماذج المتتالٌة وا
 بعد ذلك تدرٌب آخرٌن

  تكٌٌؾ النظرٌات والنماذج حتى ٌمكن تعدٌل ونسخ النهج الفعالة للبرامج 

  بناء شراكات العمل من أجل تطوٌر المبادرات المشتركة بهدؾ زٌادة انتشار البرامج وأثرها من خبلل
 تركةالجهود المش

 تقنًالدعم بال همديزوت طرٌق خرٌن عناآلدعم تحفٌز و  

  جعل الخدمات المركزٌة عن طرٌق نقل اتخاذ القرارات وتنسٌق البرامج من الموقع المركزي إلى
 المستوى المحلً

 التؤثٌر على القوانٌن والسٌاسات التً تإثر على فعالٌة برامج فٌروس نقص المناعة المكتسبة. 
 

تٌجٌات المتبعة تبعا للمنظمة ؼٌر الحكومٌة المنفذة وإذا ما كانت المنظمة المعنٌة منظمة ؼٌر ستختلؾ االسترا
ومن األرجح أن تلعب المنظمات ؼٌر الحكومٌة  (.بعنوان لمن هذه المدونة 1.6أنظر الفقرة )حكومٌة داعمة 

مبادئ الممارسات الجٌدة فً تعرض هذه الفقرة  .الداعمة دورا فً تحفٌز اآلخرٌن على تصعٌد البرامج ودعمهم
عملٌة التصعٌد للمنظمات ؼٌر الحكومٌة وأٌضا مبادئ الممارسات الجٌدة فً عملٌة التصعٌد الخاصة بالمنظمات 

 29.ؼٌر الحكومٌة الداعمة
 

 

  .نحن نعمل على تصعٌد البرامج المالئمة مع مراعاة جودتها واستدامتها

 

  :، ٌجب أن نتؤكد أن عملٌة اتخاذ القرار مدعومة باآلتًقبل أن نقرر القٌام بتصعٌد البرامج أم ال

 األدلة والبراهٌن، بما فً ذلك المتعلقة بتحلٌل األوببة، واألبحاث االجتماعٌة والسلوكٌة ونتابج تقٌٌم البرامج  

  إشراك المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة والمجتمعات المتضررة فً التقٌٌم التشاركً لٌتم تحدٌد
 اجات التً لم ٌتم تلبٌتهاالح

  تقٌٌم التصدٌات التً قامت بها المنظمات والمعاهد فً السٌاق المعٌن بما فً ذلك المنظمات ؼٌر الحكومٌة
  وهٌبات القطاعٌن العام والخاص للتعرؾ على االحتٌاجات التً لم ٌتم تلبٌتها
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  ما كنا أفضل من ٌستطٌع تلبٌة حاجة تحدٌد أي استراتٌجٌات التصعٌد هً األنسب فً سٌاق معٌن، مثبل إذا
لم تلبى أم أنه من األفضل أن نوجه جهودنا لمناصرة أو دعم منظمات أو معاهد أخرى لتقوم بهذه المهمة 

 (.بعنوان الشراكات متعددة القطاعات 3.3أنظر الفقرة )

 االستفادة من خبراتنا ونقاط القوة خاصتنا 

  والبشرٌة الضرورٌة والدعم التقنً البلزم لعملٌة التصعٌدقدرتنا على الحصول على الموارد المالٌة. 
 

 :علٌنا أن نضمن الجودة واالستدامة لدى التخطٌط الستراتٌجٌات التصعٌد وذلك عن طرٌق اآلتً

  (3.5أنظر القدرة التنظٌمٌة فً الفقرة )تقٌٌم عواقب التصعٌد بالنسبة لمنظمتنا والتعامل معها 

 ن الموارد المالٌة البلزمة والببٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة الداعمة من أجل الحفاظ بناء القدرة التنظٌمٌة وضما
بعنوان المهمة التنظٌمٌة واإلدارة ودور المنظمات ؼٌر الحكومٌة  3.5أنظر الفقرة )على استدامة البرنامج 

 (الداعمة أدناه

 برامج بٌنما ٌتم تصعٌدهااالستفادة من نقاط القوة فً مبادرات المجتمع ورعاٌة ملكٌة المجتمع لل 

   تطوٌر نهج من المرونة بمكان بحٌث أن تخاطب االحتٌاجات المتنوعة لفبات السكان المعرضة لئلصابة
  طبقا لؤلدلة والبراهٌن

  تحدٌد سرعة مبلبمة لعملٌة التؽٌٌر بناءا على القدرة التنظٌمٌة ومستوى تعببة المجتمع والوقت المطلوب
 صعٌدلتنفٌذ استراتٌجٌات الت

  تؤسٌس آلٌات لجمع البٌانات وتحلٌلها لٌتسنى لنا تقٌٌم جودة البرامج التً تم تصعٌدها واستدامتها وأثرها
 (.بعنوان التخطٌط للبرامج ومراقبتها وتقٌٌمها 3.6أنظر الفقرة )

 

 على المنظمات ؼٌر الحكومٌة الداعمة أن تساعد شركاءها من المنظمات ؼٌر الحكومٌة على التصعٌد عن
 :طرٌق

  تطوٌر معاٌٌر شفافة واستخدامها فً انتقاء الشركاء من المنظمات ؼٌر الحكومٌة ذات القدرة على تصعٌد
 البرامج

 ضمان الوضوح بخصوص طبٌعة التصعٌد المرجو واالتفاق على ذلك منذ البداٌة  

 استثمار الوقت والمال فً بناء القدرات لدعم عملٌة التصعٌد 

 حكومٌة بتنوٌع مصادر الدعم خاصتها وتشجٌعها على ذلكالسماح للمنظمات ؼٌر ال 

  االعتراؾ بوجود أي حزازات بٌن أهداؾ واستراتٌجٌات التصعٌد الخاصة بالمنظمات متعددة األطراؾ
وذلك لضمان أن عملٌة الحصول على . والحكومة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة والمانحٌن والتفاوض بشؤنها

 تقبلل المنظمات ؼٌر الحكومٌةالدعم للتصعٌد ال تنتقص من اس

  تعزٌز التصعٌد كجزء حٌوي من التصدٌات لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز على المستوى
  .وأٌضا تسهٌل تبادل المعلومات بشؤنه بٌن األطراؾ المعنٌة المحلٌة والوطنٌة والدولٌة. العالمً

 

 .لتنظٌمٌة حتى ندعم تصعٌد البرامجنحن نطور ونقوي حس المجتمع بملكٌة البرامج وسعته ا

 

 30.ٌمكن لتصعٌد األنشطة أن ٌكون له أثرا ملحوظا على الدٌنامٌكٌات الداخلٌة ألي منظمة
لدى التخطٌط   

 :الستراتٌجٌات التصعٌد وتنفٌذها، علٌنا أن نضمن

 جات الموارد المالٌة القٌادة واإلدارة الفعالتٌن للنتابج الداخلٌة لعملٌة التصعٌد بما فً ذلك تقٌٌم احتٌا
والبشرٌة ومدى مبلبمة هٌكل منظمتنا والحفاظ على تبلحم واستمرارٌة المنظمة ومدى مبلبمة سرعة 

 التصعٌد لقدرتنا التنظٌمٌة

  العملٌات التشاركٌة جٌدة التوقٌت التً تشرك العاملٌن والمتطوعٌن فً تصمٌم وتنفٌذ ومراقبة وتقٌٌم
 التصعٌد

  والمتطوعٌن الحالٌٌن وتزوٌدهم بالتدرٌب المبلبم والتنمٌة بناءا على احتٌاجاتهم التً تقٌٌم قدرات العاملٌن
 تم تقٌٌمها

  بعنوان المهمة  3.5أنظر الفقرة )دعم العاملٌن والمتطوعٌن فً عملهم وٌشمل ذلك إعداد خطط عمل واقعٌة
 (التنظٌمٌة واإلدارة

 بناء قدرات العاملٌن والمتطوعٌن على توثٌق  أن تتبنى عملٌة التصعٌد بٌبة تشجع على التعلم وتشمل
خبراتهم وخبرات المجتمعات والتفكٌر فٌها وتحلٌلها وذلك فٌم ٌتعلق باألنشطة الناجحة وؼٌر الناجحة حتى 

31.تستخدم تلك المعلومات فً التنمٌة المنظمٌة وتقٌٌم البرامج
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المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز من أجل تحقٌق التصعٌد الفعال ٌجب إشراك المصابٌن بفٌروس نقص 
أحد التحدٌات التً تواجه عملٌة إن   .والمجتمعات المتضررة فً عملٌة التصعٌد وضمان ملكٌتهم للبرامج

التصعٌد هً موازنة الحاجة إلشراك المجتمعات وتلبٌة احتٌاجاتها وكوننا واقعٌٌن بشؤن بعض التنازالت التً 
  .اءلة والجودة وذلك حتى ٌمكن زٌادة انتشار البرنامجسنضطر لتقدٌمها بالنسبة لمسؤلة المس

 : لدى التخطٌط الستراتٌجٌات التصعٌد وتنفٌذها، علٌنا أن نضمن

  استفادة التصعٌد من نقاط القوة الموجودة فً مبادرات المجتمع وتعزٌز ملكٌة المجتمع للبرامج بٌنما ٌتم
 تصعٌدها

 رامج القابمة بتلبٌة احتٌاجاته فً المجتمع وخاصة من ٌمكن أن إٌبلء األهمٌة لرفع الوعً بمن ال تقوم الب
 ٌكون بمعزل عن االستفادة من البرامج كنتٌجة للوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز

  اشتراك المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة فً تصمٌم
 .عملٌة التصعٌد وتنفٌذها وتقٌٌمها

 

 .مراقبة وتقٌٌم البرامج التً تم تصعٌدهانحن نقوم ب

 

ٌتطلب منا تصعٌد البرامج القابمة أن نكون قادرٌن على مراقبة وتقٌٌم برامج أكبر وأكثر تعقٌدا وكثٌرا ما ٌتم 
 :وحتى نحقق ذلك، علٌنا أن نضمن أن .ذلك بالشراكة مع منظمات أخرى

  تركٌز وتؽطٌة وجودة واستدامة وأثر وأن هذه طرق جمع البٌانات والتقٌٌم تمكننا من إجراء تقٌٌم ذي
 الطرق قابمة بالفعل قبل البدء فً التصعٌد

 تطوٌر المإشرات النوعٌة والكمٌة وجمع البٌانات واستخدامها فً تقٌٌم البرامج  

  ًاشتراك المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة فً عملٌت
  ٌمالمراقبة والتقً

 تطوٌر القدرة التنظٌمٌة لدعم جمع وتحلٌل البٌانات  

  وجود اتفاق مع المانحٌن حول طرق ومإشرات المراقبة والتقٌٌم  

  هناك اتفاق حول طرق ومإشرات المراقبة والتقٌٌم لدى القٌام بمبادرات للشراكة وٌشمل ذلك استخدام نظم
 موحدة لجمع البٌانات وتحلٌلها

 دة من عملٌة التصعٌد وتقاسم الخبرات داخل المنظمة ومع الشركاء خارجها، وأٌضا توثٌق الدروس المستفا
بعنوان التخطٌط للبرامج ومراقبتها  3.6أنظر الفقرة )تعزٌز وجود عملٌة تحسٌن مستمرة لجهود التصعٌد 

 (.وتقٌٌمها
 

 

 حظاتمال

                                                 
م المتحدة برنامج األم .حول وباء اإلٌدز 2004لمعرفة المزٌد عن تحسٌن الجهود الوطنٌة متعددة القطاعات أنظر تقرٌر عام  1

 www.unaids.org ".ثة أشٌاءالالث"الفصل السابع وإطار  المشترك لمكافحة اإلٌدز،
مسؤلة نطاق؟ التحدٌات التً تواجه توسعة أثر جهود المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً مكافحة فٌروس نقص المناعة دي ٌونج، أهً . چ 2

مناعة المكتسبة والتحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص ال( هوراٌزونز)، برنامج اآلفاق المكتسبة ومرض اإلٌدز فً الدول النامٌة
أنظر النقاش حول عبلقات الحكومات بالمنظمات ؼٌر الحكومٌة فً إطار ضمان نهج منسق . 2001أؼسطس /ومرض اإلٌدز، آب

 .38-37. وإدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً القطاع اإلنمابً، ص 45-42. للتصعٌد، ص
3

ٌرٌة للمنظمات ؼٌر الحكومٌة الداعمة شركابها من المنظمات ؼٌر الحكومٌة األخرى فً إطار هذه المدونة، تشمل القاعدة الجماه 

ومنظمات المجتمعات المتضررة بما فً ذلك المصابٌن بفٌروس نقص المنظمات ذات األساس الدٌنً و ومنظمات المجتمعات المحلٌة

 .نسوٌة وؼٌرها كثٌرالمناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والعاملٌن فً الجنس التجاري والمجموعات ال
4

وبرنامج  www.ifrc.org: أنظر على سبٌل المثال جهود المناصرة لبلتحاد الدولً لجمعٌات الصلٌب األحمر والهبلل األحمر 

 www.ifrc.org :صندوق ماسامبو للعبلج فً محل العمل
مرض و دلٌل للمنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تقوم بإدارة برامج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة: العمل بشكل أٌجابًظر أن 5

إدماج . هولدن. سو 2003دٌسمبر /، كانون األولبالمملكة المتحدة االتحاد الخاص باإلٌدز والتنمٌة الدولٌة، اإلٌدز فً أماكن العمل
. ، ص2004أوكسفام، آكشن إٌد وأنقذوا األطفال،  بة ومرض اإلٌدز فً البرامج اإلنمابٌة واإلنسانٌة،فٌروس نقص المناعة المكتس

60-75www.oxfam.org.uk  أي تؽٌٌر سٌاسات وممارسات المنظمة "اإلدماج الداخلً"من أجل النقاش حول استراتٌجٌات ،
 .على المنظمة صابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة وأثر فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزلتقلٌل القابلٌة لئل

6
 .75-60. هولدن، المصدر السابق، ص. س 

 

http://www.unaids.org/
http://www.ifrc.org/
http://www.ifrc.org/
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.oxfam.org.uk/
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التموٌل ضروري لدعم الموارد البشرٌة والقدرة المنظمٌة البلزمة لتقلٌل ضعؾ المنظمة أمام اإلصابة بفٌروس . المصدر السابق 

دعم شركاء المنظمات جٌمس،  . مالن و ر. أنظر أٌضا د. لمكتسبة وآثار فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزنقص المناعة ا
 .585-574، صز 2004ٌونٌو /، حزٌران4، العدد رقم 14التنمٌة فً التطبٌق، المجلد رقم ؼٌر الحكومٌة، 

حلٌة التً تتصدى لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض أدوات دعم المنظمات ؼٌر الحكومٌة ومنظمات المجتمعات المأنظر  8
مجموعة : جمع التموٌل وتعببة الموارد لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزو www.aidsalliance.org اإلٌدز

، التحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض المحلٌةأدوات لدعم المنظمات ؼٌر الحكومٌة ومنظمات المجتمعات 
. 2002اإلٌدز، 

www.aidsalliance.org/_res/civil_society/technical_support/Resource/Resource%20(Eng).pdf  
9

أنظر أٌضا  www.unaids.org:هناك عدد كبٌر من المصادر المتاحة على موقع برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز 

 . بعنوان مصادر ربٌسٌة 5.3الفقرة 
10

 .2.4أنظر الحق فً المساواة وعدم التمٌٌز فً الفقرة   
11

 3.5بعنوان نهج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز المبنً على حقوق اإلنسان والفقرة  2.4أنظر الفقرة  

 .بعنوان المهمة التنظٌمٌة واإلدارة
12

 .2.4أنظر أٌضا الحق فً المعلومات فً الفقرة   
13

 .2.4أنظر الحق فً الخصوصٌة فً الفقرة  
14

 .بعنوان مصادر ربٌسٌة ألدوات المناصرة 5.3أنظر الفقرة  
15

: رشادٌة حول المناصرة التشاركٌةأنظر على سبٌل المثال سلسلة المذكرات اإلرشادٌة لمنظمة بوند، وتشمل المذكرات اإل 

www.bond.org.uk 
16

نقص المناعة المكتسبة ومرض فٌروس تحلٌل الحقوق لقٌاس توافقها مع اإلرشادات الدولٌة بشؤن أداة ل ،واتشٌرز. أنطر مثبل هـ  
 www.ancahrd.org. 1999بمرض اإلٌدز واألمراض المتعلقة به،  ، المجلس األسترالً القومً الخاصوحقوق اإلنساناإلٌدز 

بعنوان  5.3لمزٌد من التفاصٌل، أنظر الفقرة . لقد تم استخدام المراجعات القانونٌة التً تطبق هذا النهج فً كل من نٌبال وكمبودٌا

  .مصادر ربٌسٌة
17

والمنظمات التً تروج  نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزلمنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تتصدى لفٌروس مثبل، الشراكات بٌن ا 

 .لحقوق اإلنسان وتحمٌها
18

بعنوان البرمجة الخاصة  بفٌروس  4.2أنظر الفقرة : مثبل، توثٌق التمٌٌز واستخدام تلك المعلومات لتحدٌد أولوٌات المناصرة  

 .ض اإلٌدز حول الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌزنقص المناعة المكتسبة ومر
. 2001الدولٌة، " كٌر"، منظمة دلٌل تشجٌع تؽٌٌرالسٌاسة: واإلرشاداتالمناصرة أدوات : تشمل المصادر المفٌدة 19

www.careusa.org م المراقبةسلسلة المذكرات اإلرشادٌة لمنظمة بوند حول المراقبة وتقًٌوwww.bond.org.uk 
20

التعلُّم من "وقد نتج عن . ٌُقصد بالبحث التشؽٌلً األبحاث التً تجرٌها المنظمات ؼٌر الحكومٌة وآخرون لمراقبة وتقٌٌم برامجهم 

ختلفة وٌجب التشارك فً هذه المعلومات واستخدامها كم هابل من المعلومات عن اإلجراءات ذات المفعول فً سٌاقات م" خبلل العمل

 .بعنوان التخطٌط للبرلمج ومراقبتها وتقٌٌمها 3.6أنظر الفقرة . لتؽذٌة عملنا
21

، مبٌدات الجراثٌم والتطعٌمات، نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزالمناصرة المشتركة لمكافحة فٌروس أنظر على سبٌل المثال   
 www.aidslaw.caلكندٌة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، ا القانونٌةالشبكة 

22
ٌقرر الحق فً . بعنوان نهج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز المبنً على حقوق اإلنسان 2.4أنظر الفقرة   

 .رب الطبٌة أو العلمٌة بدون موافقته بمحض إرادتهالحرٌة من التعذٌب أنه لن ٌتعرض أحد للتجا
23

مثبل، بحث مثل الدراسة التً أجراها مجلس السكان على القضاٌا االجتماعٌة والثقافٌة والهٌكلٌة التً من شؤنها التؤثٌر على تقدٌم  

دراسات حول توابع وجود أعداد كبٌرة من األٌتام فً المجتمعات على المدى والحاجة ل www.popcouncil.orgمبٌدات الجراثٌم

الخاص إطار العمل )الطوٌل ومدى فعالٌة برامج األٌتام واألطفال المتضررٌن من جراء فٌروس نقص المناعة الكتسبة ومرض اإلٌدز 
، اإلٌدزمرض فٌروس نقص المناعة المكتسبة وبه لم حماٌة ورعاٌة ودعم األٌتام واالطفال المعرضٌن لئلصابة  الذٌن ٌعٌشون فً عاب

 (.2004ٌولٌو /تموز، صندوق األمم المتحدة للطفولة
24

أنظر على سبٌل المثال عمل المجموعة المرجعٌة العالمٌة التابعة لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز حول حقوق   

والتً تعمل على توثٌق األدلة على قٌمة النهج المبنً على حقوق اإلنسان فً  زاإلٌدمرض فٌروس نقص المناعة المكتسبة واإلنسان و

فٌروس نقص المجموعة المرجعٌة العالمٌة حول حقوق اإلنسان و: تقرٌر عام. اإلٌدزمرض فٌروس نقص المناعة المكتسبة والتصدي ل
 www.unaids.org.حة اإلٌدز، برنامج األمم المتحدة المشترك لمكاؾ2003، اإلٌدزمرض المناعة المكتسبة و

25
مسؤلة نطاق؟ التحدٌات التً تواجه توسعة أثر جهود المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً مكافحة فٌروس أهً : أنظر على سبٌل المثال 

نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز،  ، التحالؾ الدولً لمكافحة فٌروسنقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً الدول النامٌة

 ، مجموعة العمل الدولٌةمخطط  العمل: التعببة العالمٌة للوقاٌة من انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة، و2001أؼسطس /آب

 www.kff.org.2002ٌولٌو /الخاصة بالوقاٌة من انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة، تموز
26

التحالؾ الدولً لمكافحة مسؤلة نطاق؟، أهً : أنظر النقاش حول التحدٌات المرتبطة بتصعٌد جهود المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً  

 .60-54. فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، ص
27

ٌث ال تخرج العدوى عن نطاق على سبٌل المثال، فً الدول التً ال ٌنتشر فٌها الفٌروس ومرض اإلٌدز بصورة كبٌرة وح 

مجموعات سكانٌة معٌنة مثل متعاطً الحقن المخدرة، من األرجح أن ٌكون هناك جدوى من التكلفة وأثر لتصعٌد البرامج التً 

 .وذلك مقارنة بالدول التً تتفشى فٌها العدوى حٌث ٌعم الفٌروس والمرض مجموعات كثٌرة من السكان. تستهدؾ هذه المجموعة
28

: توسٌع حركة المجتمع بشؤن مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز: ل من هذه االستراتٌجٌات فًنوقش ك 
، التحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة استراتٌجٌات التصعٌد للمنظمات ؼٌر الحكومٌة ومنظمات المجتمعات المحلٌة

  . 48-29.حالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، صالتمسؤلة نطاق؟، أهً و 2000مرض اإلٌدز، و

 

http://www.aidsalliance.org/
http://www.unaids.org/
http://www.bond.org.uk/
http://www.ancahrd.org/
http://www.careusa.org/
http://www.bond.org.uk/
http://www.aidslaw.ca/
http://www.popcouncil.org/
http://www.unaids.org/
http://www.kff.org/
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تستفٌد مبادئ الممارسات الجٌدة فً هذه الفقرة من خبرات المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً التصعٌد والتً تم بحثها بتوسع فً  

ٌمكن الحصول على . المكتسبة ومرض اإلٌدز المطبوعات المذكورة أعبله الخاصة بالتحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة

: توسٌع حركة المجتمع بشؤن مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزدلٌل عملً لعملٌة التصعٌد فً كتاب  
 .استراتٌجٌات التصعٌد للمنظمات ؼٌر الحكومٌة ومنظمات المجتمعات المحلٌة

30
استراتٌجٌات التصعٌد للمنظمات ؼٌر : المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز توسٌع حركة المجتمع بشؤن مكافحة فٌروس نقص  

 .30. التحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، صالحكومٌة ومنظمات المجتمعات المحلٌة، 
31

فٌروس نقص المناعة المكتسبة  تعدٌل البرامج اإلنمابٌة واإلنسانٌة لتواجه تحدٌات: اإلٌدز على جدول األعمالهولدن،  . س 
ٌستكشؾ الفصل السابع والحادي عشر والثانً عشر خبرات إدماج فٌروس . 2003أوكسفام المملكة المتحدة عام . ومرض اإلٌدز

 .نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز داخلٌا فً المنظمة



 مبادئ البرمجة –الفصل الرابع 

 مقدمة 4.1

ر لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز على األفراد والمجتمعات والتنمٌة كلما ازداد وضوح األثر المدم
االجتماعٌة واالقتصادٌة لؤلمم األكثر تضررا من جراء الفٌروس والمرض، كلما اشتدت الحاجة لتصعٌد االستراتٌجٌات التً 

ٌروس نقص المناعة المكتسبة وإتاحة تركز على الفٌروس ومرض اإلٌدز والتً أثبتت فعالٌتها مثل برامج الوقاٌة من ؾ
ومع ذلك، فإن التصدٌات التً تركز على فٌروس نقص المناعة  .العقاقٌر المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز

لذا  .المكتسبة ومرض اإلٌدز لن تستطٌع مخاطبة عدم تكافإ الفرص الذي ٌزٌد من حدة اإلصابة وتوابع هذا الوباء الجارؾ
تصدى أٌضا لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز بصورة ؼٌر مباشرة عن طرٌق التعامل مع العوامل ٌجب أن ن

  (2.4أنظر التنمٌة فً الفقرة رقم )اإلنمابٌة من خبلل عملٌة إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 

 

مثل الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة  األعمال ببرامج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزٌقصد 
وبرامج العبلج والرعاٌة والدعم للمصابٌن بالفٌروس والمرض أو التصدٌات للفٌروس ومرض اإلٌدز المدمجة فً البرامج 

فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز متعلق إن الهدؾ من برامج   .الصحٌة األعم والبرامج األخرى ذات الصلة
الوقاٌة من انتشار الفٌروس أو التقلٌل من الوصمة : على سبٌل المثال)روس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز بفً

1(.والتمٌٌز المتعلقٌن باإلصابة بالفٌروس
 

 

لضمان ٌة واإلنسانٌة ئمج اإلنمااالبرتعدٌل  هوإدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز  المقصود بتعبٌر
إن محور هذه البرامج هو  .ى ذلكج المترتبة علئسباب القابلٌة لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة والنتاألمخاطبتها 

2(.تحسٌن دخل األسر أو األمن الؽذابً أو رفع معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة: على سبٌل المثال)الهدؾ األصلً 
  

 

تقدم  .ي التعامل مع فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزٌعرض هذا الفصل النهج المباشرة وؼٌر المباشرة ؾ
مبادئ الممارسات الجٌدة فً البرمجة الخاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وتشمل إدماج  4.2الفقرة 

ن الكم الهابل التصدٌات الخاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً البرامج الصحٌة األعم مع االستفادة م
فتعالج إدماج فٌروس نقص المناعة  4.3أما الفقرة  .من المعلومات المتوفرة حول التصدي بفعالٌة للفٌروس ومرض اإلٌدز

تعتبر فكرة إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز  .المكتسبة ومرض اإلٌدز فً البرامج اإلنمابٌة واإلنسانٌة
اك حاجة متنامٌة لتقوٌة التصدٌات للفٌروس ومرض اإلٌدز عن طرٌق إٌبلء المزٌد من االهتمام فكرة حدٌثة نسبٌا ولكن هن

3.للفٌروس ومرض اإلٌدز فً سٌاق العمل اإلنمابً واإلنسانً طوٌل المدى
من الخبرات السابقة إلرشاد  4.3تستفٌد الفقرة   

4.هذه العملٌة
  

 

 .ج تقوي بعضها البعضهُ اإلٌدز وإدماجهما فً البرامج األعم هً نُ  إن نهج برمجة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض
على سبٌل المثال، ٌمكن لبرامج القروض الصؽٌرة أن تساعد العاببلت على زٌادة دخلها وبناء أصول مما ٌجعلهم أقل 

عة المكتسبة عرضة لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة وٌحسن من قدرتهم على التصدي لتوابع فٌروس نقص المنا
5.ومرض اإلٌدز

كذلك ٌمكن للبرامج الناجحة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز أن تقلل من اإلصابة  
بالفٌروس ومن الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز وتزٌد من االستفادة من العبلج والرعاٌة والدعم مما ٌسهل وجود بٌبة تدعم 

فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز ٌمكن تحقٌقه على أفضل وجه عندما  إن التصدي لتعقٌدات .الجهود اإلنمابٌة
عندما تضطلع كل منظمة بالعمل الذي تتقنه وتفهم : تتحد جهود المنظمات ؼٌر الحكومٌة ذات الخبرة فً مجاالت مختلفة

هذا الفصل موضوعات تهم تؽطً فقرات  . كٌؾ ٌساهم عملها فً التصدي لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
األنواع المختلفة من المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تتصدى لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز تبعا لطبٌعة 

  .عملها
 

مثبل، فإن  .نحن نعلم أن الفرق بٌن برامج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وإدماجهما أنما هو فرق اصطناعً
 الذٌن أصبحوا أكثر ضعفا بسبب فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز ج اإلنسانٌة لؤلٌتام واألطفالمبادئ البرام

فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وإدماجهما مازجة كثٌرا ما تكون هجٌنا من نهج  4.3والمعروضة فً الفقرة 
درات فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز مثال على ذلك مبا. التصدٌات الخاصة بالفٌروس ومرض اإلٌدز

فضبل  .والصحة الجنسٌة التً تخاطب أسباب وتوابع الفٌروس والمرض عن طرٌق تحسٌن االستفادة من الخدمات التعلٌمٌة
أن تنفذ  الذٌن أصبحوا أكثر ضعفا بسبب فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز عن ذلك، ٌمكن لبرامج األطفال

دها أو أن تدمج فً البرامج اإلنمابٌة أو تكون نتاج مبادرات مشتركة بٌن المنظمات ؼٌر الحكومٌة اإلنمابٌة والعاملة فً بمفر
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6.فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزمجال مكافحة 
ومع ذلك، فإننا نفرق هنا بٌن نوعً البرامج لنستنبط طرقا  

فٌروس نقص المناعة ٌة المختلفة أن تساهم وأن تستمر فً المساهمة فً التصدي لمختلفة تستطٌع بها المنظمات ؼٌر الحكوم
  .بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة المكتسبة ومرض اإلٌدز

 

تنطبق مبادئ البرمجة التً ٌعرضها هذا الفصل على أنواع معٌنة من األعمال التً تقوم بها أنواع مختلفة من المنظمات 
 .مدى وثاقة صلة مبادئ الممارسات الجٌدة هذه على طبٌعة عمل كل منظمة ؼٌر حكومٌة لذا سٌعتمد . ؼٌر الحكومٌة

 

[eton ngiseD:   margaid tresni3 VIH dna tnempoleved neewteb seigrenys no/ SDIA
krow ,nedloH ,S.  VIH gnimaertsniaM/SDIA]  

 

   فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزالبرمجة الخاصة ب 4.2

 قضاٌا شاملة

تتسم برامج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز الخاصة بنا بالتكامل وذلك بغٌة الوصول للمصابٌن 
 .بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة وتلبٌة مختلف احتٌاجاتهم

 

 

ل النامٌة بالعقاقٌر المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز هو إن االلتزام العالمً بتزوٌد المبلٌٌن من الناس فً الدو
 .أمر ٌمنح فرصا جدٌدة لتحسٌن فعالٌة التصدي لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

 

إن الوصول للحد األقصى من إتاحة العقاقٌر التً قد تنقذ حٌاة المصابٌن سٌحسن من الحالة الصحٌة للمصابٌن بفٌروس  
قص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز مما فٌه خٌرهم وٌعزز قدرتهم على المشاركة فً المجتمع كما ٌساهم فً التقلٌل من ن

وسٌحفز هذا الناس أٌضا على أن تستكشؾ  .الوصمة االجتماعٌة المرتبطة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
ن الضروري إتاحة اإلرشاد واالختبار الطوعٌٌن بصورة ضخمة وأٌضا م . وضعها بالنسبة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة

حٌث أن ذلك سٌمنح فرصا  7.االستثمار فً البنٌة التحتٌة من أجل تقدٌم العقاقٌر المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز
  .عبلج والرعاٌة والدعمجدٌدة لتحسٌن انتشار الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة وتحسٌن االستفادة من ال

 

حتى نستطٌع أن نمنع انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة وأن نتصدى لآلثار المعقدة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة 
 :ومرض اإلٌدز على األفراد والعاببلت والمجتمعات، علٌنا أن

 داخل منظماتنا بما فً ذلك طرق   عمنضمن إدماج الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة االختبار والعبلج والد
  .اإلحالة الفعالة

  بعنوان إدماج   4.3أنظر أٌضا الفقرة رقم )نضمن إدماج برامجنا مع البرامج واخدمات الصحٌة األخرى ذات الصلة
 (فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

 األخرى والمبادرات المشتركة لنلبً االحتٌاجات  نرعى الشراكات االستراتٌجٌة من أجل تسهٌل اإلحالة الفعالة للبرامج
بعنوان  3.3أنظر الفقرة )المختلفة للمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة 

  (.الشراكات متعددة القطاعات
 

كتسبة، لذا فإن الخدمات الصحٌة بما أن هناك الكثٌر من الناس الذٌن ال ٌعلمون وضعهم بالنسبة لفٌروس نقص المناعة الم
العادٌة تصبح مدخبل هاما لتقدٌم إو اإلحالة إلى  اإلرشاد واالختبار الطوعٌٌن والوقاٌة من  فٌروس نقص المناعة المكتسبة 

أنظر االختبار واإلرشاد )وبرامج العبلج والرعاٌة والدعم الخاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 
كما أن برامج الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة ضرورٌة للتقلٌل من خطر انتشار فٌروس نقص المناعة  (.XXحة الطوعٌٌن صؾ

إن الوقاٌة من العدوى المنقولة جنسٌا وعبلجها ٌقلل من خطر نقل  .المكتسبة وتلبٌة احتٌاجات النساء والرجال على حد سواء
 8.الناس لفٌروس نقص المناعة المكتسبة واإلصابة به

ن إدماج برامج وخدمات تنظٌم األسرة وصحة األم والطفل ورعاٌة إ 
الحوامل والوقاٌة من العدوى المنقولة جنسٌا وفٌروس نقص المناعة المكتسبة، كل هذا ٌشكل نهجا متكامبل للصحة الجنسٌة 

9.واإلنجابٌة
ى هذه الخدمات لعدد من وٌعتبر هذا األمر ذي أهمٌة خاصة بالنسبة للنساء حٌث أنه من الجابز أن ٌحصلن عل 

االحتٌاجات الصحٌة دون أن ٌتبٌن أنهن معرضات لخطر اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة بالرؼم من احتمال 
  .تعرضهن لئلصابة من خبلل أزواجهن
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ٌن ٌعد المصابون بفٌروس نقص المناعة المكتسبة أكثر عرضة لئلصابة بالسل الذي تسبب فً وفاة حوالً ثلث المصاب
10.بمرض اإلٌدز على مستوى العالم

لذاعلى التصدٌات للسل والوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة ورعاٌة المصابٌن  
من الضروري وجود تصدٌات مشتركة للسل وفٌروس نقص المناعة المكتسبة للوقاٌة من . به أن تعضد بعضها البعض

ل وإدماج الرعاٌة الخاصة بالسل وفٌروس نقص المناعة المكتسبة  اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة والحد من الس
  .للمصابٌن بالفٌروس ومرض اإلٌدز

  

ٌجب أن تتخطى إجراءات الحد من نقل العدوى من األم للطفل حدود العقاقٌر المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز 
تشمل هذه اإلجراءات الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة  ٌجب أن. والوالدة القٌصرٌة  11واإلرشاد حول تؽذٌة الرضٌع

المكتسبة والعدوى المنقولة جنسٌا بٌن الشابات والشبان ورعاٌة للحوامل ذات جودة عالٌة وإتاحة وسابل منع الحمل وتقدٌم 
لنساء الحوامل هذا وتمكن اإلحالة الفعالة فً إطار الشبكات ا .اإلرشاد بخصوص االختٌارات المتعلقة بالصحة اإلنجابٌة

المصابات بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز من الحصول على خدمات اإلرشاد واالختبار الطوعٌٌن والعبلج 
من الجابز أٌضا أن ٌلبً النهج المتكامل  .من فٌروس نقص المناعة المكتسبة والرعاٌة والدعم لتلبٌة احتٌاجاتهن الصحٌة

وتعد إتاحة خدمات الصحة الجنسٌة  .حتٌاجات الصحٌة للعاملٌن فً مجال الجنس التجاريللصحة الجنسٌة واإلنجابٌة اال
 .واإلنجابٌة المبلبمة للعاملٌن فً الجنس التجاري مسؤلة فً ؼاٌة األهمٌة

 

تقوم برامج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز الخاصة بنا بتوعٌة المجتمعات وبناء قدراتها من أجل 
  .اجهة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزمو

 

  :خاصتنا أن 12على برامج تعلٌم المجتمع والتسوٌق االجتماعً

 تصل بفهم المجتمعات لتوابع اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ألقصى حد  

  خبر المجتمعات عن كٌفٌة انتقال فٌروس نقص المناعة المكتسبة  

 ًل من خطر اإلصابة وتقنٌات الحد من الخطر بما فً ذلك كٌفٌة الوصول لوسابل الوقاٌة تزٌد القدرة على التقل
  واستخدامها

 تحسن المعرفة واالستفادة من خدمات اإلرشاد واالختبار الطوعٌٌن والعبلج والرعاٌة والدعم 

 نقص المناعة المكتسبة  تحسن معرفة المجتمع بؤشكال وأسباب وآثار الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز المرتبطٌن بفٌروس 

 تشجع وتدعم قادة المجتمع والمبادرات التً ٌؤخذ بزمامها المجتمع 

 أنظر أٌضا )  13تزود المجتمعات بالفرص للمشاركة فً التصدي لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
  (التعامل مع الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز أدناه

 

بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات مصابٌن حقوق النحن نناصر وجود بٌئة داعمة تحمً 
 .المتضررة وتروج لها كما تدعم البرامج الفعالة الخاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

 

 :نحن نناصر اآلتً
 م فٌروس نقص المناعة المكتسبة مراجعة وتعدٌل القوانٌن مثل قوانٌن الصحة العامة والقوانٌن الجنابٌة لضمان أنها تبلئ

 14ومرض اإلٌدز وأنها تتماشى مع االلتزامات الدولٌة بحقوق اإلنسان

  سن أو تحسٌن القوانٌن المناهضة للتمٌٌز والقوانٌن والسٌاسات األخرى التً توفر الحماٌة وتشمل آداب إجراء األبحاث
15ختبارات أو تقدٌم العبلج والخصوصٌة والحصول على موافقة األطراؾ المعنٌة قبل إجراء اال

 

  آلٌات المراقبة والتنفٌذ وتشمل نظم رفع الشكاوى المبلبمة والمتاحة للمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض
16اإلٌدز والمجتمعات المتضررة من أجل ضمان حماٌة حقوق اإلنسان المتعلقة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة 

 

 انونٌة والخدمات األخرى لتمكٌن المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض تؤسٌس أو تحسٌن الخدمات الق
17اإلٌدز والمجتمعات المتضررة من معرفة حقوقهم وممارستها 

 

  تعدٌل القوانٌن والسٌاسات التً توصم المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات
18صولهم على المعلومات و التعلٌم ووسابل الوقاٌة المتضررة أو تتحٌز ضدهم أو تحد من ح

 

  مراجعة وتعدٌل القوانٌن المتعلقة بوسابل الوقاٌة من اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة لضمان تواجد وسابل
19الوقاٌة على نطاق واسع 

 

 حقن المخدرةقٌادة سٌاسٌة ومجتمعٌة النشطة حول قٌمة وفعالٌة برامج تقلٌل الضرر الشاملة لمدمنً ال 

  تعدٌل النظم الصحٌة لتعزٌز تطبٌق السٌطرة على العدوى على المستوى العالمً بما فً ذلك من ممارسات آمنة
 الستعمال الحقن وتؤمٌن مصادر الدم اآلمن

 تطوٌر بنٌة تحتٌة للخدمات الصحٌة لدعم البرامج المتكاملة والمدمجة للوقاٌة واالختبار والعبلج والرعاٌة والدعم 
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 20تاحة الواقً الذكري واألنثوي بصورة أوسع وبؤسعار فً متناول الجمٌع إ
 

 

  تطوٌر اللقاحات ومبٌدات الجراثٌم المضادة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة وٌشمل ذلك إتاحة إجراءات تؤهب
21المجتمع

 

 دوٌة التً تكون أسعارها فً وٌشمل ذلك قٌام الحكومات بتحسٌن تورٌد األ 22إتاحة األدوٌة اآلمنة والفعالة وزهٌدة الثمن
ٌشمل هذا أٌضا القضاٌا الدولٌة المتعلقة بالترخٌص اإلجباري واالستٌراد الموازي واألسعار العالمٌة  .متناول الجمٌع

المضادة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والقوانٌن المحلٌة المتعلقة بالسلع الخاصة   23المتدنٌة لؤلدوٌة
24.لمناعة المكتسبة وذلك لضمان انتشار األدوٌة اآلمنة والفعالة بؤسعار زهٌدةبفٌروس نقص ا

 

 

بعنوان نهج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز المبنً على حقوق اإلنسان  2.4أنظر أٌضا الفقرات )
 (.بعنوان المناصرة 3.8و

 

 اإلرشاد واالختبار الطوعٌان

 .اد واالختبار االختٌارٌة والتً تتمٌز بكونها متاحة وسرٌةنحن نقدم ونناصر خدمات االرش

 

فً أجزاء كثٌرة من العالم هً األكثر تضررا من جراء فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، ٌعرؾ شخص 
25.واحد فقط من كل عشرة أشخاص أنه مصاب بفٌروس نقص المناعة المكتسبة

 

 

ٌسا بمثابة البوابة للعبلج والرعاٌة والدعم فحسب ولكنهما أٌضا عنصران هامان فً إن اإلرشاد واالختبار الطوعٌان هما ل
 26.الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة

 

من الجابز أن تإدي زٌادة تواجد العقاقٌر المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز إلى تحفٌز الناس لمعرفة وضعها 
ملٌون  180، سٌكون هناك ما ٌقرب من 2005تشٌر التوقعات أنه بحلول عام  .مكتسبةبالنسبة لفٌروس نقص المناعة ال

27.شخص بحاجة إلى العقاقٌر المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز سنوٌا
هناك حاجة ماسة لخدمات اإلرشاد  

ختبار الطوعٌٌن فً إطار أنواع واالختبار الطوعٌٌن على نطاق أكبر بكثٌر عن المتواجد حالٌا وٌشمل ذلك اإلرشاد واال
28.مختلفة من المراكز الصحٌة بهدؾ زٌادة مداخل الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة والعبلج والرعاٌة والدعم

  

 

 :لدى تؤسٌس خدمات اإلرشاد واالختبار الطوعٌٌن أو تصعٌدها، علٌنا أن نقدم أو نناصر خدمات تتسم باآلتً

 الناس من الموافقة على أن ٌختبروا بناء على المعلومات المقدمة لهم حول الهدؾ من  أن تكون طوعٌة مما ٌمكن
 .االختبار وحالما ظهرت النتٌجة، الخدمات المتاحة من العبلج والرعاٌة والدعم

 أن تكون سرٌة 

 ك التشخٌص أن تمزج دعم ما بعد االختبار مع الخدمات التً تنصح من ٌتضح أنهم حاملون للفٌروس حول ما ٌعنٌه ذل
أما بالنسبة لمن ٌتضح أنهم ؼٌر  .وترشدهم للعبلج والرعاٌة والدعم وبرامج الوقاٌة والخدمات المتاحة لمساعدتهم

حاملٌن للفٌروس، تقدم استشارات أو مناقشات ما بعد االختبار فرصة هامة للتفكٌر فً استراتٌجٌات الحد من خطر 
 . الوقاٌة اإلصابة أو إحالة هإالء األشخاص إلى برامج

 

ٌعد اإلرشاد واالختبار الطوعٌان أمثلة للطرق التً تستطٌع بها استراتٌجٌات الصحة العامة وحماٌة حقوق اإلنسان تعضٌد 
إن اإلرشاد واالختبار الطوعٌات ٌحمٌان حقوق الناس من خبلل ضمان السرٌة وتقدٌم المعلومات حول  .بعضها البعض

وٌمكن هذا الناس من اتخاذ . ة وإجراء النقاشات الشخصٌة حول خطر اإلصابة الفردٌةانتشار فٌروس نقص المناعة المكتسب
وٌبنً هذا بدوره الثقة بٌن من ٌحٌق بهم خطر اإلصابة  .القرارات المدعومة بالمعلومات بشؤن االختبار وخطر اإلصابة

أما  .عبلج والرعاٌة والدعم إذا ادعى األمروالنظام الصحً مما ٌزٌد من فعالٌة برامج الوقاٌة وٌضمن االنتفاع من خدمات ال
االختبار القسري فٌولد الخوؾ وٌزعزع الثقة والتعاون بٌن الفرد محل االختبار والنظام الصحً مما ٌقلل من مفعول جهود 

29. الوقاٌة
 

 

 الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة

وبما أن جهود  . ٌة الفعالة من فٌروس نقص المناعة المكتسبةهناك عدد هابل من األدلة والبراهٌن والخبرات إلرشاد الوقا
الوقاٌة تصل إلى أقل من واحد من كل خمسة أشخاص معرضٌن لئلصابة، فإن أحد أهم التحدٌات التً تواجهنا فً الوقت 

ى مبلٌٌن الحالً هً ضمان أنه ٌتم تطبٌق هذه المعرفة على تصعٌد جهود الوقاٌة بشكل متسق وؼٌر متضارب حتى تصل إل
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بعنوان  3.10أنظر الفقرة )  30الناس من المعرضٌن لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة فً جمٌع أنحاء العالم
  (التصعٌد

 

نحن نقدم ونناصر برامجا شاملة للوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة لتلبٌة االحتٌاجات المتنوعة لألفراد 
  .والمجتمعات

 

ن نهج الوقاٌة بهدؾ دعم تؽٌر السلوك الفردي والتؤثٌر على األعراؾ االجتماعٌة الخاصة بالسلوكٌات ٌجب استخدام مزٌج م
التً تنطوي على مخاطرة والتً تخاطب العوابق االجتماعٌة واالقتصادٌة والقانونٌة والسٌاسٌة التً تقؾ فً طرٌق الوقاٌة 

بما فً ذلك )اختٌارات الوقاٌة لؤلشخاص المعرضٌن لئلصابة  لقد ثبت أن برامج الوقاٌة التً تضمن إتاحة شتى .الفعالة
تقلل معدل اإلصابات الجدٌدة بفٌروس نقص المناعة ( الحصول على الواقً الذكري واستخدامه وأٌضا الحقن المعقمة

31. المكتسبة بصورة ملحوظة فً جمٌع أنحاء العالم
 

 

 : وقاٌة وتشملعلٌنا أن نقدم ونناصر نطاقا متكامبل من استراتٌجٌات ال

 معلومات متاحة ومبلبمة حول خطر اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة وطرق الوقاٌة من هذه المخاطر  

  معلومات مفصلة وبرامج تعلٌمٌة واتصاالتٌة تشمل تعزٌز الصحة الجنسٌة واالستشارات ومجموعات المناقشة ودعم
  األقران

 ولها وتشمل الواقً الذكري واألنثوي والحقن المعقمةإتاحة وسابل الوقاٌة وتقدٌم المعلومات ح  

  التسوٌق االجتماعً وبرامج التعلٌم المجتمعً التً تعبا المجتمعات وتإثر على أعراؾ المجتمع من أجل دعم
  السلوكٌات اآلمنة ومإازرتها

 نتقال العدوى من األم للطفلإتاحة اإلرشاد واالختبار الطوعٌٌن وبرامج العبلج والرعاٌة والدعم وأٌضا الوقاٌة من ا 

  جهود المناصرة لمخاطبة العوابق االجتماعٌة واالقتصادٌة والقانونٌة والثقافٌة التً تقؾ فً طرٌق الوقاٌة الفعالة من
 .فٌروس نقص المناعة المكتسبة

 

تقدٌم الواقً الذكري أو  مثل)ال ٌوجد هناك دلٌل على أن االستراتٌجٌات األحادٌة للوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة 
32.تتمٌز بالفعالٌة فً الحد من انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة( نهج التعفؾ فقط

 
33

إن برامج التعفؾ األحادٌة،  
وخاصة تلك الموجهة للشباب، هً عبارة عن استجابة للمخاوؾ أن البرامج الشاملة للصحة الجنسٌة وفٌروس نقص المناعة 

إال أن تحلٌل لنتابج األبحاث التً أجرٌت  .جل من بدء الشباب فً ممارسة الجنس أو ستقودهم لبلنحبللالمكتسبة للشباب ستع
حول أثر برامج الصحة الجنسٌة وفٌروس نقص المناعة المكتسبة على سن بداٌة ممارسة الجنس لدى الشباب ومستوٌات 

تحلٌل نتابج استبٌان أجري على المستوى الوطنً فً كما ٌشٌر  34. النشاط الجنسً كلها تشٌر إلى عدم جدوى هذه المخاوؾ
وقد ؼطى هذا . أوؼندا أن مساهمة التعفؾ وحده كانت األدنى فً تقلٌل خطر انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة

 االستبٌان عددا من التدخبلت المستخدمة فً أوؼندا للتقلٌل من انتشار العدوى مثل التعفؾ وتؤجٌل بداٌة ممارسة الجنس
هذا وكان للتدخبلت أثرا أكبر بكثٌر على تقلٌل   .وتقلٌل عدد الشركاء فً العملٌة الجنسٌة وزٌادة استخدام الواقً الذكري

 35.عدد الشركاء فً العملٌة الجنسٌة وزٌادة استخدام الواقً الذكري بالمقارنة بزٌادة عدد الشباب المتعففٌن
 

 

فٌروس دورا هاما فً الحد من انتشار  واإلخبلص واستخدام الواقً الذكري وفً إطار تؽٌٌر السلوك الفردى فإن للتعفؾ 
ومع ذلك، علٌنا أال نروج للتعفؾ واإلخبلص على أنهما النهجان المفضبلن وأنه ٌجب اللجوء  .نقص المناعة المكتسبة

اص المعرضٌن لئلصابة ٌجب أن ٌتاح لؤلشخ .للواقً الذكري كمبلذ أخٌر حٌث أن ذلك قد ٌوصم استخدام الواقً الذكري
بفٌروس نقص المناعة المكتسبة جمٌع االختٌارات من وسابل الوقاٌة وأن تقدم هذه الوسابل بطرٌقة حٌادٌة وخالٌة من الحكم 

علٌهم حتى ٌتمكن هإالء األشخاص من تقٌٌم خطر إصابتهم بالعدوى وأن ٌقوموا باتخاذ القرارات المدعومة بالمعلومات 
وفٌم ٌتعلق بالسلوك الجنسً، قد تشمل هذه الممارسات التعفؾ أو تقلٌل عدد الشركاء فً  .بمة لهمحول الممارسات المبل

العملٌة الجنسٌة أو تؤخٌر بداٌة ممارسة الجنس أو اإلخبلص لشرٌك واحد أو الحصول على عبلج للعدوى المنقولة جنسٌا 
أما بالنسبة  . ة وأنواع العدوى األخرى المنقولة جنسٌاواستخدام الواقً الذكري للوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسب

الستخدام الحقن المخدرة، قد تؤتً هذه الممارسات فً شكل اإلقبلع عن إدمان الحقن المخدرة أو التقلٌل من تعاطً 
 .المخدرات والحصول على العبلج من اإلدمان أو استخدام وسابل أخرى ؼٌر الحقن و استخدام الحقن المعقمة

 

ضا بالنسبة لنهج التعفؾ واإلخبلص واستخدام الواقً الذكري، فبٌنما ٌتم التروٌج لهذا النهج على أنه نهج شامل للوقاٌة وأي
من فٌروس نقص المناعة المكتسبة، إال أنه ٌركز على السلوك الفردي وحده وال ٌخاطب العوامل المجتمعٌة التً تشكل 

تطلب اتفاقا بٌن طرفً العبلقة وال ٌؤخذ فً االعتبار الخبرات السابقة أو وضع إذ أن اإلخبلص ي .الضعؾ والقابلٌة لئلصابة
وحٌثما ٌوجد اختبلل فً موازٌن القوة فً  . األطراؾ المعنٌة بالنسبة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

كما أن للعنؾ  . ام الواقً الذكريالعبلقات الجنسٌة، ال تستطٌع النساء والبنات فً كثٌر من األحٌان التفاوض حول استخد
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واإلرؼام الجنسً داخل وخارج إطار الزواج فً أوقات السلم والحرب أثر كبٌر فً زٌادة خطر إصابة النساء والبنات 
36.بفٌروس نقص المناعة المكتسبة

وٌزٌد هذا من الحاجة لوجود نهج شامل للوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة  
 .لٌة لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة وتبعٌات ذلكٌخاطب أسباب القاب

 

تمكن برامج الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة الخاصة بنا األفراد من تنمٌة المهارات الالزمة لحماٌة أنفسهم 
 .واآلخرٌن من العدوى

 

 :اآلتً ٌمكن أن تشكل برامج المعلومات والتعلٌم واالتصال نطاقا واسعا من النهج وٌشمل

  وسابل اإلعبلم لتؤسٌس ونشر أعراؾ مجتمعٌة إٌجابٌة تإازر السلوكٌات األكثر أمنا للحد من انتشار عدوى فٌروس
 نقص المناعة المكتسبة 

 االستشارات المكثفة والتفاعلٌة وذات الصبؽة الشخصٌة 

 مجموعات النقاش ودعم األقران.  
 

المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز واألشخاص المعرضٌن لئلصابة وذلك علٌنا أن نلبً احتٌاجات المصابٌن بفٌروس نقص 
 :عن طرٌق توفٌر برامج المعلومات والتعلٌم واالتصال التً

 تإسس أعرافا مجتمعٌة إٌجابٌة لمإازرة السلوكٌات األكثر أمنا 

 المناعة المكتسبة عن  تمد الناس بالمفاهٌم والمهارات البلزمة للحد من خطر العدوى وتقلٌل خطر انتشار فٌروس نقص
طرٌق تشجٌع ممارسة الجنس اآلمن واستخدام الحقن اآلمنة واتخاذ القرارات المدعومة بالمعلومات حول ممارسات 

 العبلج والوالدة والتؽذٌة بؽٌة الحد من انتقال العدوى من األم للطفل

 تقدم المعلومات والدعم واالستراتٌجٌات التً تإازر السلوكٌات األكثر أمنا 

  تمكن مناقشة المشاكل والقضاٌا التً قد ٌواجهها الناس فً العبلقات الجنسٌة والعاطفٌة وتشمل المصاعب الحٌاتٌة مثل
العبلقات بٌن المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة وؼٌر المصابٌن وإخطار الشرٌك فً العملٌة الجنسٌة باإلصابة 

 س بسبب تواجد العقاقٌر المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدزوخطر تكرار العدوى بؤنواع مختلفة من الفٌرو

  ًالعدوىضد  االحتٌاطاتفً المنازل و حفظ الصحةتؽط. 

 

تضمن برامج الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة الخاصة بنا استفادة األفراد من استخدام وسائل الوقاٌة من 
 .نهااإلصابة بالفٌروس وحصولهم على معلومات ع

 

 :وتشمل اآلتً . ٌجب توفٌر الموارد والوسابل لمن ال ٌستطٌعون شرابها أو الحصول علٌها
  الواقً الذكري ومادة التزلٌق بما فً ذلك االختٌارات المتاحة محلٌا والمعلومات حول استخدامهم بطرٌقة فعالة والبدابل

 37مثل الواقً األنثوي

  ،وسابل التعقٌم الفعالة مثل الكلور ومعلومات حول استخدامهاالحقن المعقمة أو فً حالة عدم تواجدها 

  الوسابل المقدمة من خبلل برامج الدعم للمواقع التً تستخدم لؤلنشطة الجنسٌة وتعاطً المخدرات مثل أماكن الجنس
  مخدرةالتجاري والمناطق المفتوحة حٌث ٌلتقً األفراد لممارسة الجنس واألماكن التً ٌكثر فٌها تعاطً الحقن ال

 الوسابل المقدمة من خبلل عدد من إعدادات الرعاٌة الصحٌة مثل برامج الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة 

  الموارد المستهدفة لتصاحب توزٌع الوسابل لضمان االستخدام الفعال والتروٌج لئلرشاد واالختبار الطوعٌٌن والوقاٌة
 .والدعممن فٌروس نقص المناعة المكتسبة وبرامج العبلج والرعاٌة 

 

  .نحن نقدم ونناصر البرامج الشاملة التً تهدف إلى تقلٌل الضرر لدى متعاطً الحقن المخدرة

 

السٌاسات والبرامج التً تهدؾ إلى الوقاٌة من األضرار المرتبطة باستخدام الحقن المخدرة أو تقلٌل الضرر ٌعنً تعبٌر 
38.التقلٌل من هذه األضرار

  

 

عامل أساسً فً انتشار األوببة فً آسٌا وأمرٌكا الشمالٌة وأوروبا الؽربٌة وأجزاء من أمرٌكا إن استخدام الحقن المخدرة 
ٌزٌد تعاطً الحقن المخدرة من انتشار الوباء بٌن الشباب فً بعض دول أوروبا  .البلتٌنٌة والشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا

39.الشرقٌة وبخاصة دول االتحاد السوفٌٌتً السابق
لضروري وجود نطاق شامل من التدخبلت الخاصة بتقلٌل لذا فإنه من ا 

  .الضرر لنستطٌع مخاطبة مخاطر انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة بٌن متعاطً الحقن المخدرة بفعالٌة
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 :البرامج الشاملة التً تهدؾ إلى تقلٌل الضرر والتً نقدم ونناصرعلٌنا أن 

  40من انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة وتشمل إتاحة الحقن المعقمةتقدم المعلومات المبلبمة التً تستهدؾ الحد 
 

  41تقدم برامج المعلومات والتعلٌم واالتصال الخاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة لمتعاطً الحقن المخدرة
 

  42تتٌح العبلج من إدمان المخدرات بما فً ذلك العبلج البدٌل مثل المٌثادون
 

 عم المجتمعً لتمكن متعاطً الحقن المخدرة من االنتفاع بالمعلومات الخاصة بالوقاٌة من تستخدم استراتٌجٌات الد
فٌروس نقص المناعة المكتسبة ووسابل الوقاٌة والعبلج من اإلدمان واإلرشاد واالختبار الطوعٌٌن وبرامج العبلج 

43والرعاٌة والدعم
 

 44.المكتسبة والعبلج والرعاٌة والدعم تخاطب احتٌاجات المساجٌن من الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة
 

 

 العالج والرعاٌة والدعم

 

كثٌرا ما تكون النظم الصحٌة فً أكثر الدول تضررا ؼٌر مإهلة لتلبً االحتٌاجات الصحٌة األساسٌة للمجتمعات، ناهٌك عن 
شركاء ومرض اإلٌدز و والرعاٌة والدعم للمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة 45تقدٌم نطاق شامل من خدمات العبلج

 .وأفراد أسرهم والقابمٌن على رعاٌتهم حٌاتهم
 

 
إال أن االلتزام العالمً بزٌادة االستفادة من العقاقٌر المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز ٌعطً فرصا جدٌدة  

ت الجٌدة أن ترشد المنظمات ؼٌر وٌمكن لمبادئ الممارسا .لمناصرة نهج للتصعٌد ٌقوي النظم الصحٌة وٌبنً قدرة المجتمع
الحكومٌة لمناصرة البرامج الشاملة والمدمجة للعبلج والرعاٌة والدعم حٌث تكون البنٌة التحتٌة الصحٌة ضعٌفة والموارد 

  .محدودة
 

إن أثر فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز معقد وعظٌم الداللة بالنسبة للمصابٌن بالفٌروس ومرض اإلٌدز 
 : ومن ٌعولون والقابمٌن على رعاٌتهم وٌشمل شركاء حٌاتهمفراد أسرهم ووأ

 الٌؤس بسبب توابع تطور المرض وأثر المرض واحتمال الوفاة وآثار الحداد 

 الخوؾ من العدوى أو نقل العدوى لآلخرٌن  

 ًالعزلة االجتماعٌة وتشمل تدهور العبلقات العابلٌة وانخفاض أو انعدام الوضع االجتماع 

 عواقب االقتصادٌة بما فً ذلك قلة أو ضٌاع مورد الدخل أو العمل وعدم القدرة على إعالة األسرة والضؽوط على ال
األطفال والشباب للخروج إلى العمل للمساهمة فً تلبٌة االحتٌاجات االقتصادٌة والرعوٌة لؤلسرة أو تحمل هذا العبء 

 بمفردهم 

 ٌٌزالمظاهر العدٌدة للوصمة االجتماعٌة والتم. 
 

مارسات الجٌدة للعبلج والرعاٌة والدعم المتعلق بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض بٌنما تقدم هذه الفقرة مبادئ الم
اإلٌدز، إال أن التوابع المعقدة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز على األفراد والعاببلت والمجتمعات تحتم 

رى وأٌضا المبادرات المشتركة لتلبٌة االحتٌاجات رعاٌة الشراكات االستراتٌجٌة من أجل تسهٌل اإلحالة الفعالة للبرامج األخ
بعنوان  3.3أنظر الفقرتٌن )المختلفة للمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة 

  (.بعنوان إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 4.3الشراكات متعددة القطاعات و

 

 .امج الشاملة للعالج والرعاٌة والدعمنحن نقدم ونناصر البر

 

إذ أن معظم . تقدم المنظمات ؼٌر الحكومٌة بوجه عام فقط بعض مكونات خدمات وبرامج العبلج والرعاٌة والدعم الشاملة
برامج الرعاٌة والدعم تقدم فً المنازل بالرؼم من أن هناك منظمات ؼٌر حكومٌة تقدم نطاقا واسعا من الخدمات بما فً 

 .الخدمات اإلكلٌنٌكٌةذلك 
 

 :العبلج والرعاٌة والدعم وٌشمل 46لذا ٌجب أن نقدم ونناصر نطاقا شامبل ومدمجا من خدمات وبرامج

  خدمات اإلرشاد واالختبار الطوعٌٌن تكون متاحة وعالٌة الجودة( أنظر اإلرشاد واالختبار الطوعٌٌن صفحةXX)  
 ًروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز بما فً ذلك األعراض الجانبٌة معلومات صحٌة مفصلة حول العقاقٌر المضادة للف

ومشاكل عدم االلتزام بؤخذ العبلج بانتظام وعبلج األمراض الناتجة عن ضعؾ الجهاز المناعً والوقاٌة المتاحة من 
العدوى فٌروس نقص المناعة المكتسبة وكذلك خدمات الرعاٌة والدعم والقضاٌا الصحٌة ذات العبلقة وتشمل السل و

  .المنقولة جنسٌا وبرامج الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة
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 ًبرامج الدعم المفصلة وتشمل اإلرشاد ومجموعات النقاش ودعم األقران والدعم الروح  

 خدمات الرعاٌة وتشمل الرعاٌة المنزلٌة والتمرٌض والرعاٌة التً تهدؾ إلى تحسٌن نوعٌة حٌاة المرٌض 

  فٌروس نقص المناعة المكتسبة وتشمل اإلدارة اإلكلٌنٌكٌة لؤلمراض الناتجة عن ضعؾ الجهاز برامج العبلج من
المناعً واألمراض المتعلقة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومراقبة وإدارة تطور المرض واالستفادة من العقاقٌر 

لجٌدة فً مناصرة البٌبة الداعمة وتشمل أنظر أٌضا مبادئ الممارسات ا)المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز 
  (XXبعنوان المناصرة صفحة  3.8الحصول على العبلج فً الفقرة رقم 

 47عبلج السل والعدوى المنقولة جنسٌا والوقاٌة منهم
 

 دعم ومساعدة الجوانب ؼٌر اإلكلٌنٌكٌة للعبلج وتشمل دعم األقران واالحتٌاجات المتعلقة بااللتزام بالعبلج والتؽذٌة  

 معلومات حول حفظ الصحة فً المنازل واحتٌاطات التعقٌم 

  نطاق برامج الدعم وتشمل الطعام والمبلبس والمساعدة القانونٌة والدعم االجتماعً واالقتصادي 

 دعم ومساعدة وتدرٌب أفراد أسر المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمتكفلٌن برعاٌتهم.  
 

 ( بعنوان إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 4.3رة رقم أنظر أٌضا الفق)

 

بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة من تلبٌة احتٌاجاتهم من مصابٌن نحن نمكن ال
 .العالج والرعاٌة والدعم

 

ناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، علٌنا أن نقوم بفٌروس نقص الممصابٌن لدى تقدٌمنا خدمات العبلج والرعاٌة والدعم لل
 :باآلتً

 بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وعاببلتهم ومن ٌعولون والمتكفلٌن برعاٌتهم فً مصابٌن إشراك ال
48.تصمٌم البرامج وتنفٌذها وتقٌٌمها

  

 ببة لئلٌدز والصحة مع فٌروس نقص وٌشمل ذلك عملٌة بناء الثقافة حول العقاقٌر المضادة للفٌروسات القهقرٌة المس
المناعة المكتسبة وٌؤتً هذا فً إطار إعداد المجتمعات لبلستفادة من العقاقٌر المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة 

49لئلٌدز لضمان أن مقدمً خدمات العبلج على دراٌة بمعتقدات ومعلومات واحتٌاجات المجتمع
 

 ابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز من العبلج والرعاٌة والدعم تقدٌم التقٌٌم الفردي الحتٌاجات المص
  وأطفالهم وأفراد عاببلتهم ومن ٌتكفلون برعاٌتهم شركاء حٌاتهمآخذٌن فً االعتبار احتٌاجات 

 واتخاذ  تقدٌم برامج الدعم المبلبمة التً تمكن الناس من التعامل مع توابع اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة
  القرارات المدعومة بالمعلومات حول احتٌاجاتهم من العبلج والرعاٌة والدعم

  ضمان مخاطبة اآلثار االجتماعٌة واالقتصادٌة والنفسٌة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز على المصابٌن
 ( XXصفحة  4.3اإلنسانٌة فً الفقرة  أنظر التنمٌة والبرامج)بالفٌروس ومرض اإلٌدز وعاببلتهم والمتكفلٌن برعاٌتهم 

 
لذا  .كانت الرعاٌة المنزلٌة والمجتمعٌة وستظل جزءا ضرورٌا من مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

على برامج الرعاٌة والدعم خاصتنا أن تدعم الشركاء وأفراد العابلة اآلخرٌن واألصدقاء والمتطوعٌن الذٌن ٌقدمون الرعاٌة 
 :مصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز عن طرٌقلل

  تقدٌم التدرٌب والموارد لضمان حصول المتكفلٌن بتقدٌم الرعاٌة على المعلومات المبلبمة حول الوقاٌة من فٌروس
  نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز ورعاٌة المصاب بهما ومعرفة الخدمات الصحٌة المتاحة

  بتقدٌم الرعاٌة لتطوٌر المهارات البلزمة لتقدٌم رعاٌة عالٌة الجودةدعم المتكفلٌن 

  ضمان أن المتكفلٌن بتقدٌم الرعاٌة ٌحصلون على الدعم حتى ال ٌصٌبهم اإلرهاق وذلك من خبلل اإلرشاد ودعم
 .األقران والدعم االجتماعً وإٌجاد من ٌحل محلهم لفترات ٌنعموا فٌها بالراحة

 

  الجتماعٌة والتمٌٌزالتعامل مع الوصمة ا

 

هً عملٌة انتاج وإعادة انتاج عبلقات قوى ؼٌر متكافبة حٌث ٌتم خلق وتقوٌة مواقؾ سلبٌة تجاه  الوصمة االجتماعٌة
مجموعة من الناس على أساس صفات معٌنة مثل وضعهم بالنسبة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة أو جنسهم أو تفضٌبلتهم 

تعبٌر عن الوصمة  التمٌٌز إنما .أجل إضفاء الشرعٌة على المجموعات السابدة فً المجتمعالجنسٌة أو سلوكهم وهذا من 
إن التمٌٌز هو أي صورة من صور التفرٌق أو اإلبعاد أو التحدٌد الجزافً سواء عن طرٌق الفعل أو االستثناء   .االجتماعٌة

 .بناءا على صفة موصومة
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بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ٌنبعان بل وٌقوٌان أشكال عدم التكافإ واألحكام  إن الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز المرتبطٌن

المسبقة القابمة على أساس الجنس والعرق والوضع االجتماعً واالقتصادي حول إدمان الحقن المخدرة واالشتؽال بالجنس 
 . التجاري والرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع أقرانهم

 

كام المسبقة وعدم التكافإ وأضفنا إلٌها الخوؾ من اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة، فإذا ما أخذنا أشكال األح 
50.سٌتكون لدٌنا بٌبة خصبة تزدهر فٌها الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز المرتبطان بفٌروس نقص المناعة المكتسبة

تشٌر  
 قص المناعة المكتسبة ظاهرتان واسعتا االنتشار؛العدٌد من األبحاث أن الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز المرتبطٌن بفٌروس ن

مضاٌقة الشرطة للعاملٌن فً الجنس التجاري ومتعاطً الحقن المخدرة والرجال الذٌن : وفٌما ٌلً بعض األمثلة على ذلك
ٌمارسون الجنس مع الرجال وأٌضا رفض تقدٌم الرعاٌة الصحٌة للمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 

كما  51.واإلخبلل بسرٌة وضعهم والتمٌٌز ضدهم فً محل العمل، ناهٌك عن التحرش والعنؾ الجنسً ضد النساء والبنات
تتحمل عاببلت وشركاء وأطفال المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً كثٌر من األحٌان عبء 

 52.الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز
 

 

لتمٌٌز ٌزٌدان من القابلٌة لئلصابة ولهما آثار صحٌة ومالٌة واجتماعٌة وعاطفٌة مدمرة على إن الوصمة االجتماعٌة وا
فمن شؤن الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز  .المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة
اإلٌدز بالؽربة مما ٌخٌؾ الناس من معرفة أن ٌشعرا أكثر الناس تضررا من جراء فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

إن  53.وضعهم وبالتالً عدم اتخاذ اإلجراءات الواقٌة واالستفادة من خدمات اإلرشاد واالختبار والعبلج والرعاٌة والدعم
ٌُستبطن مما ٌإدي إلى العزلة والتقلٌل من ثقة الناس ب أنفسهم الشعور بالوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز والخوؾ منهما ٌمكن أن 

 54.وقدرتهم على انتهاج السلوكٌات األكثر أمنا وحماسهم للسٌطرة على حالتهم الصحٌة
 

 

 :وحتى نستطٌع مخاطبة الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز، علٌنا أن ننتهج عدة نهج لضمان اآلتً

 امعرفة األفراد بحقوقهم وأنهم ٌتلقون الدعم للتعامل مع الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز وتوابعهم 

  دعم المجتمعات الختبار طبٌعة الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز وأثرهما ولعب دور فعال فً الحد من الوصمة االجتماعٌة
 والتمٌٌز والقضاء علٌهما

  لتعزٌز عدم التمٌٌز من خبلل السٌاسات والبرامج الفعالة فً ( مثل أماكن العمل والرعاٌة الصحٌة)دعم المإسسات
  محل العمل

 ًن والسٌاسات ال توصم المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررةأن القوان.  
 

بعنوان نهج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز المبنً على حقوق اإلنسان  2.4أنظر أٌضا الفقرتٌن )
قضاٌا شاملة للبرمجة الخاصة بفٌروس نقص  بعنوان المناصرة وأٌضا مناصرة وجود بٌبة داعمة تحت عنوان 3.8و

  (.XXالمناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز صفحة 
 

بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة من فهم حقوقهم ومواجهة مصابٌن نحن نمكن ال
 .التمٌٌز وما ٌترتب علٌه

 

ز التً مروا بها وفهم حقوقهم وامتبلك المعلومات والموارد ٌجب أن ٌستطٌع األفراد والمجتمعات تسمٌة تجارب التمًٌ
  .الكافٌة التخاذ خطوات للتعامل مع أي شكل من أشكال التمٌٌز

 

 : بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة باآلتًمصابٌن علٌنا أن نزود ال

 معلومات سهلة المنال حول حقوقهم  

 وا إجراءات للتعامل مع التمٌٌز من خبلل خدمات المناصرة الفردٌة أو اإلحالة الفعالة للهٌبات التً النصح والدعم لٌتخذ
 تستطٌع تقدٌم النصح والدعم مثل منظمات حقوق اإلنسان والخدمات القانونٌة واالتحادات

 عالة لخدمات اإلسكان دعم التعامل مع آثار التمٌٌز وٌشمل دعم األقران واإلرشاد ومجموعات النقاش واإلحالة الؾ
 .والتوظٌؾ والخدمات األخرى ذات العبلقة

 

  .نحن نراقب التمٌٌز المنهجً ونواجهه
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حتى نستطٌع مكافحة الوباء، ٌتحتم علٌنا مراقبة الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز المرتبطٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة 
ومن األهمٌة بمكان أن  .المعرفة لتؽذٌة التعلٌم وجهود المناصرةومرض اإلٌدز ورفع مستوى الوعً بؤثرهما واستخدام هذه 

تدمج البرامج نهجا منهجٌا لتوثٌق وتحلٌل خبرات الناس مع الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز وجهودهم لمواجهة التمٌٌز وذلك 
 :لنتمكن من فهم اآلتً

 طبٌعة الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز فً سٌاق معٌن 

 تمعات فً استخدام آلٌات الشكاوى المناهضة للتمٌٌز وآلٌات الشكاوى األخرى التً ٌنص علٌها خبرات األفراد والمج
 . القانون واالستراتٌجٌات ؼٌر الرسمٌة لمواجهة التمٌٌز

 

هذا وٌمكن استخدام األبحاث ذات العبلقة، بما فً ذلك البٌانات المستقاة من مراقبة خبرات المصابٌن بفٌروس نقص المناعة 
 :سبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة مع الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز، لؤلتًالمكت

 التعرؾ على التمٌٌز المنهجً فً جهات معٌنة مثل الرعاٌة الصحٌة والتوظٌؾ والتعلٌم والسجون 

 ة تحدٌد المإسسات التً تعزز وصم المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضرر
 والخدمات العسكرٌة ووسابل اإلعبلم 55مثل الشرطة وإدارة الهجرة

 تحدٌد األولوٌات بالنسبة لمبادرات المناصرة والتعلٌم فً الجهات التً تتسم بالتمٌٌز وتقدٌم المعلومات لها 

 ناعة تقدٌم المعلومات لجهود المناصرة بؽٌة تعدٌل القوانٌن والسٌاسات التً توصم المصابٌن بفٌروس نقص الم
أنظر مناصرة وجود بٌبة داعمة فً تحت عنوان قضاٌا شاملة )المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة 

 (.XXللبرمجة الخاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز صفحة 
 

طوٌر وتطبٌق سٌاسات على سبٌل المثال، حٌثما ٌنتشر التمٌٌز فً جهات الرعاٌة الصحٌة، ٌمكن إعطاء األولوٌة لمناصرة ت
 :وممارسات خاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة من شؤنها القضاء على التمٌٌز وتشمل اإلجراءات الفعالة لضمان اآلتً

 حماٌة السرٌة 

 بقاء االختبار طوعٌا ومدعوما باإلرشاد قبل وبعد إجراء االختبار 

 الموافقة المدعومة بالمعلومات على االختبار والعبلج 

  السٌطرة على العدوىتطبٌق 

 تدرٌب العاملٌن على دعم تطبٌق سٌاسات مناهضة التمٌٌز فً عملهم 

 آلٌات الشكاوى متاحة وسهلة المنال لمواجهة التمٌٌز أٌنما حدث. 
 

 .نحن نمكن المجتمعات من فهم الوصمة المرتبطة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والتعامل معها

 

 56:المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة عن طرٌق علٌنا أن نخاطب وصم

 إشراكهم فً تصمٌم وتنفٌذ وتقٌٌم البرامج المصممة لمواجهة الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز 

 تسبة كة المالمناع قصس نورين بؾطًالمرتبٌٌز التموة يمة االجتماعوصار الوآثسباب وأ البؤشكن معرفة المجتمع يتحس 

  خلق الفرص للمجتمعات حتى تختبر األحكام المسبقة الخاصة بها ومواجهة خوفها ومفاهٌمها الخاطبة حول انتقال
  عدوى فٌروس نقص المناعة المكتسبة

  استخدام عدد من االستراتٌجٌات، بما فٌها حمبلت التوعٌة وورش العمل التشاركٌة واإلشراك الفعال للمجتمعات، من
 ٌذ برامج الوقاٌة والرعاٌةأجل تنؾ

 57إشراك قادة السٌاسة والدٌن والمجتمع فً تحدي الوصمة والتمٌٌز المرتبطٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة 

 

نحن نرعى الشراكات مع منظمات حقوق اإلنسان والخدمات القانونٌة واالتحادات من أجل التروٌج لحقوق اإلنسان 
 .ناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة وحماٌتهابفٌروس نقص الممصابٌن الخاصة بال

 

علٌنا أن نرعى الشراكات مع منظمات حقوق اإلنسان والخدمات القانونٌة والمحامٌن واالتحادات وهٌبات المناصرة ذات 
 :العبلقة من أجل

 تشجٌع تطوٌر الخبرات رفع الوعً بالوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز المرتبطٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة و
 القانونٌة وخبرات المناصرة المتعلقة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة

  ضمان حصول األفراد الذٌن ٌسعون لتعزٌزحقوقهم على االستشارات القانونٌة والمناصرة 

 ضاٌا ضمان سهولة الوصول للمنظمات واألفراد الذٌن ٌمكنهم المساعدة فً تدرٌب العاملٌن والمتطوعٌن على الق
 القانونٌة المتعلقة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة وشبكات اإلحالة
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  تطوٌر استراتٌجٌات وبرامج المناصرة المشتركة، أٌضا بٌن المنظمات ؼٌر الحكومٌة ذات الخبرة فً مجال حقوق
وذلك لمنع اإلنسان والمنظمات ؼٌر الحكومٌة األخرى التً تتصدى لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، 

وأٌضا تعزٌز حماٌة حقوق اإلنسان بوجه . الوصمة والتمٌٌز المرتبطٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومواجهتهما
عام بما فً ذلك تعزٌز حقوق النساء واألطفال ومخاطبة أسباب القابلٌة لئلصابة مثل الفقر وعدم تكافإ الفرص فً 

 .الحصول على التعلٌم
 

بعنوان الشراكات متعددة القطاعات ومناصرة تعدٌل القوانٌن والسٌاسات لمخاطبة أسباب القابلٌة لئلصابة  3.3أنظر أٌضا الفقرة )
  (.XXصفحة  4.3بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً الفقرة 

 

 فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز إدماج  4.3 
 

ؾ الفقرة   وتنظر إلى عبلقة ذلك بالبرمجة الخاصة بفٌروس" عة المكتسبة ومرض اإلٌدزنقص المنا إدماج فٌروس" 4.1تعرِّو
 .نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

 

ز عبارة عن عملٌة تعلُّم وهً تتطلب تؽٌٌر المواقؾ وتطوٌر نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌد إن إدماج فٌروس 
على المجتمعات من أجل تعدٌل البرامج اإلنمابٌة  اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة ومرض  المهارات وفهم آثار فٌروس

تؽٌرات منظمٌة باإلضافة إلى  نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز ٌتطلب إدماج فٌروس .واإلنسانٌة لتتصدي لها بفعالٌة
ون المبادئ التنظٌمٌة بالنسبة للتؽٌرات المنظمٌة البلزمة لدعم اإلدماج الفعال، أنظر الفصل الثالث بعن .تؽٌرات فً البرمجة

بعنوان التخطٌط للبرامج ومراقبتها وتقٌٌمها  3.6بعنوان المهمة التنظٌمٌة واإلدارة و 3.5وعلى وجه الخصوص الفقرات 
فً البرامج اإلنمابٌة  نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز تركز هذه الفقرة على إدماج فٌروس .بعنوان التصعٌد 3.10و

 .واإلنسانٌة
 

   نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز إدماج فٌروسعملٌة 

فٌروس نقص بتقلٌل قابلٌة اإلصابة بالبرامج اإلنمائٌة واإلنسانٌة الخاصة بنا لنقٌم مدى وثاقة صلتها نحن نقوم بمراجعة 
 .ومرض اإلٌدز فٌروس نقص المناعة المكتسبةبوالتعامل مع توابع اإلصابة  المناعة المكتسبة

 

لعمل اإلنمابً واإلنسانً أنه من الجابز أن ٌكون كل الناس الذٌن نعمل معهم معرضٌن لدرجة ما لئلصابة تعنً طبٌعة ا
روس نقص ومع ذلك، فنحن بحاجة للتركٌز على كٌؾ استطاع فً .ومرض اإلٌدز وتوابعهما فٌروس نقص المناعة المكتسبةب

وذلك لنمكن خبرات المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً . إلنسانًومرض اإلٌدز تؽٌٌر سٌاق العمل اإلنمابً وا المناعة المكتسبة
 فٌروس نقص المناعة المكتسبةبالمجاالت اإلنمابٌة واإلنسانٌة من القٌام بدورها فً التصدي ألسباب وتوابع اإلصابة 

  .ومرض اإلٌدز
 

 فٌروس نقص المناعة المكتسبةعلى المنظمات ؼٌر الحكومٌة اإلنمابٌة واإلنسانٌة أن تستكشؾ وتفهم الطرق التً ٌإثر بها 
نشاطات توفٌر الدخل مثل الزراعة والتجارة أو االحتفاظ بالوظٌفة؛ وفً  : ومرض اإلٌدز على حٌاة الناس الٌومٌة فً

النشاطات المنزلٌة مثل تربٌة األطفال والذهاب للمدرسة ورعاٌة المرضى من أفراد العابلة والتعامل مع كون الفرد نفسه 
58.فً تفاعل الناس مع مجتمعاتهممرٌضا؛ وأٌضا 

كثٌرا ما ٌقع العبء المتزاٌد للمرض ورعاٌة المرضى على النساء  
وٌإثر هذا بدوره على قدرة الناس على المشاركة فً المجتمع مما  .والبنات وكبار السن من أفراد العابلة مثل الجد والجدة

كما تزٌد حدة الفقر كنتٌجة لمرض أو وفاة  .اإلنمابٌة واإلنسانٌةٌجعلهم ؼٌر ظاهرٌن للعٌان وٌقلل من استفادتهم من البرامج 
مثل وجود طفل أو امرأة أو جد على رأس )وقد تعنً التؽٌرات فً تركٌبة العابلة  .أعضاء األسرة الذٌن ٌكسبون لقمة العٌش

لبرامج لمن ٌحتاجونها أن تستهدؾ البرامج مجموعات أخرى أو أن ٌتم تعدٌل طرق العمل حتى ٌمكن الوصول با( العابلة
  .وتلبٌة احتٌاجاتهم الخاصة

 

فٌروس وعواقب  ٌروس نقص المناعة المكتسبةعلى المنظمات ؼٌر الحكومٌة اإلنسانٌة أن تفهم طبٌعة قابلٌة اإلصابة بؾ
تشمل الطوارئ عددا من العوامل التً تإثر على قابلٌة  .ومرض اإلٌدز فً ظروؾ الطوارئ نقص المناعة المكتسبة

 :ومرض اإلٌدز فٌروس نقص المناعة المكتسبةكما تزٌد من حدة آثار  ٌروس نقص المناعة المكتسبةإلصابة بؾا

  ٌإثر الفقر وعدم االستقرار االجتماعً على ترابط األسر والمجتمعات مما ٌضعؾ فً كثٌر من األحٌان األعراؾ
 االجتماعٌة التً تنظم هذا السلوك
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 للعنؾ وٌمكن أن ٌجبروا على ممارسة الجنس للحصول على االحتٌاجات األساسٌة  ٌزٌد خطر تعرض النساء واألطفال
 مثل الطعام والماء والصرؾ الصحً

  من بعضها البعض فٌروس نقص المناعة المكتسبةٌمكن للنزوح أن ٌقرب شعوبا ذات مستوٌات مختلفة من انتشار  

 ومرض  ٌروس نقص المناعة المكتسبةل المصابٌن بؾٌمكن للبنٌة التحتٌة أن تقع تحت ضؽط كبٌر مما ٌإثر على حصو
 اإلٌدزوالمجتمعات المتضررة على الرعاٌة األساسٌة

  قلة السٌطرة على العدوي وقلة تواجد الواقً الذكري مع وجود قوات مسلحة أو قوات حفظ السبلم أو مجموعات
59.مسلحة أخرى قد ٌساهم فً زٌادة معدالت انتقال العدوى

 

 

ز عبارة عن عملٌة تعلُّم وهً تتطلب من المنظمات ؼٌر الحكومٌة نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌد إن إدماج فٌروس
 :اإلنمابٌة واإلنسانٌة أن تفهم اآلتً

 ز سٌاق برامجها وٌإثر على طبٌعة عملهانقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌد كٌؾ ٌؽٌر فٌروس 

 60دون قصد من قابلٌة اإلصابة وكٌفٌة تحقٌق ذلكإذا ما كانت البرامج قادرة على أن تقلل أو تزٌد ب  

 ز وآثارهما إذا أخذنا فً االعتبار نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌد كٌؾ ٌمكن لبرامج بعٌنها أن تتصدى لفٌروس
  .الخبرات الخاصة بالمنظمات ؼٌر الحكومٌة

 

ز على الناس فً اعة المكتسبة ومرض اإلٌدنقص المن إن األبحاث المجتمعٌة ضرورٌة لفهم الطرق التً ٌإثر بها فٌروس
61.سٌاق معٌن

ز والمجتمعات المتضررة وأٌضا نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌد علٌنا أن نشرك المصابٌن بفٌروس 
. وسٌمكننا هذا من فهم احتٌاجاتهم وتلبٌتها. ومن ٌعولون والمتكفلٌن برعاٌتهم فً التقٌٌم التشاركً شركاء حٌاتهمعاببلتهم و

أنظر الفقرتٌن )  62ما ٌجب إشراكهم فً تصمٌم وتنفٌذ وتقٌٌم البرامج التً تم تعدٌلها لتلبً االحتٌاجات التً تم تحدٌدهاك
بعنوان  3.10ٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة والمصاببعنوان إشراك  3.2

 (.التصعٌد
 

بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة مصابٌن لنحن نعمل مع شركائنا من أجل تمكٌن ا
 .من االستفادة بحد أقصى من تشكٌلة البرامج المتكاملة التً تلبً احتٌاجاتهم

 
ٌجب أن نركز على خبرتنا الفرٌدة لدى العمل فً شراكات مع المنظمات التً تستطٌع تلبٌة احتٌاجات المصابٌن بفٌروس 

 .عة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررةنقص المنا
 

من شؤن نظم اإلحالة الفعالة ومبادرات الشراكة بٌن برامج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والبرامج  
اإلنمابٌة واإلنسانٌة أن تضمن حصول المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة 

وقد قمنا بتؽطٌة إجراءات تلبٌة االحتٌاجات المادٌة والمعنوٌة  .العدٌد من الخدمات والبرامج المبلبمة الحتٌاجاتهمعلى 
للمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وعاببلتهم وشركاء حٌاتهم ومن ٌعولون ومن ٌتكفلون برعاٌتهم 

أنظر )بعنوان برامج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز  4.2رة فً الجزء خول العبلج والرعاٌة والدعم فً الفق
  (. XXصفحة  4.2بعنوان الشراكات متعددة القطاعات وقضاٌا شاملة فً الفقرة  3.3أٌضا الفقرة 

 البرامج اإلنمائٌة واإلنسانٌة

تسبة ومرض اإلٌدز، الزالت الخبرة مقارنة بثروة المعلومات التً تم تجمٌعها فً مجال برامج فٌروس نقص المناعة المك
ولهذا، وبدال من تفصٌل مبادئ البرمجة الجٌدة  .فً مجال إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز محدودة

المدعومة باألدلة والبراهٌن، تستفٌد هذه الفقرة من الخبرات فً هذا المجال لتقدم بعض األمثلة على كٌفٌة تعدٌل أنواع معٌنة 
المبادرات لتعطً مزٌدا من االهتمام لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً إطار العمل اإلنمابً واإلنسانً من 

تلقً هذه الخبرات بالضوء على أهمٌة التعلُّم من خبلل العمل وتقاسم الخبرات وتحسٌن قدرتنا على مراقبة  63.طوٌل المدى
دوره مناصرة إدماج القطاعات األخرى لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض وسٌدعم هذا ب 64.وتقٌٌم مدى فعالٌة جهودنا

بعنوان التخطٌط للبرامج ومراقبتها وتقٌٌمها  3.6أنظر الفقرة )اإلٌدز فً صمٌم عملها وتعببة موارد أكثر فً عملٌة اإلدماج 
 (.بعنوان البحث 3.9والفقرة 

 

فٌروس نقص المناعة المكتسبة وتلبٌة قابلٌة اإلصابة بٌة التقلٌل من نحن نصمم البرامج اإلنمائٌة أو نقوم بتعدٌلها بغ
 .احتٌاجات المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة
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لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز أثرا هاما على األسرة من ناحٌة األمن الؽذابى والتؽذٌة ومورد الدخل 
إذ أن األمن الؽذابً لؤلسرة ٌقل مع تزاٌد  .فً الدول التً ٌنتشر فٌها الفٌروس ومرض اإلٌدز بصورة كبٌرة وبالذات

وهذا ألن المرض والوفاة ٌإثران على اإلنتاج . اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والوفاة من جرابهما
ٌتناقص توافر الطعام مع  .فر العمالة وفرص العمل الموسمٌة للعمالالزراعً وانتقال المعرفة بالممارسات الزراعٌة وتو

تناقص اإلنتاج وٌتناقص الحصول على الطعام مع فقدان مصدر الدخل كما ٌتؽٌر استهبلك الطعام بسبب التؽٌرات فً نوع 
وبما أن سوء التؽذٌة ٌقلل  .وكلما انخفض استهبلك الطعام، كلما ازدادت حدة سوء التؽذٌة .وكمٌة الطعام المتاح لبلستهبلك

من مناعة اإلنسان فً مواجهة األمراض، تزداد فرص اإلصابة باألمراض الناتجة عن ضعؾ الجهاز المناعً بٌن 
  .المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

 
ومن الممكن أٌضا . مدى الطوٌلإن الحاجة للطعام ٌمكن أن تإدي لبٌع األصول المنتجة مما ٌقلل من األمن الؽذابً على ال

كما ٌمكن أن ٌإدي إلى استراتٌجٌات للتؤقلم من شؤنها . أن ٌشجع العاببلت على سحب أطفالها، وبالذات البنات، من المدارس
إن األثر المعتاد هو  .أن تزٌد من خطر انتقال عدوى فٌروس نقص المناعة المكتسبة مثل الهجرة للعمل وبٌع الجنس

إن األثر على  .والمدخرات وفرص توفٌر مصادر الدخل مما ٌزٌد من قابلٌة العاببلت والمجتمعات لئلصابةانخفاض الدخل 
األفراد والعاببلت ٌعتمد على عدد من العوامل مثل الوضع االقتصادي وحجم العابلة وَمن ِمن أفراد العابلة مرٌض ومدى 

   .قوة الشبكات االجتماعٌة والدعم
 
 :ن البرامج اإلنمابٌة تقوم بما ٌلًذا علٌنا أن نضمن أل

  تصل للعاببلت التً ال تتمتع باختٌارات قلٌلة بالنسبة للوظابؾ حٌث ٌتؤثر المدخول من الطعام أو القدرة على توفٌر
وأٌضا . مصادر الخل بسبب مرض أو وفاة أحد أفراد العابلة من جراء فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

قصت انتاجٌتها بسبب ازدٌاد عبء الرعاٌة أو التؽٌر فً تركٌبة العابلة وتشمل العاببلت ذات الجد أو العاببلت التً ن
 65المرأة أو الطفل على رأسها

  تدعم قدرة األفراد والعاببلت والمجتمعات على الصمود أمام الصحة العلٌلة وتشمل استراتٌجٌات مثل بناء األصول
  66العابلٌة والمجتمعٌة وتنمٌهاالتً توفر الحماٌة وتحفظ العبلقات 

 تطور وتعزز التقنٌات والنهج التً تخاطب التؽٌرات فً العمالة والموارد األخرى 

 تسهل انتقال المعرفة التقلٌدٌة والمإسسٌة حول المهارات الحٌاتٌة ومهارات توفٌر مصادر الدخل عبر األجٌال 

  اإلٌدز فٌما وراء محٌط العابلة لتخاطب آثارهما على النظم تقٌم اآلثار األوسع لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض
 االجتماعٌة ورأس المال البشري والبنٌة التحتٌة والبٌبة واألصول المجتمعٌة األخرى

  تتبع التؽٌرات فً القابلٌة لئلصابة مع مرور الوقت رٌثما تتصدى العاببلت والمجتمعات ألثر فٌروس نقص المناعة
 .وتتؤقلم معه وتواجهه بناءا على ذلك المكتسبة ومرض اإلٌدز

 
ٌمكن تعدٌل أنواع مختلفة من البرامج اإلنمابٌة لتتصدى للطرق التً أثر بها فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 

 .على حٌاة األفراد والعاببلت والمجتمعات
 

 :وفٌما ٌلً بعض األمثلة 
 

فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وآثارهما على لئلصابة ب دورا هاما فً تقلٌل القابلٌةللبرامج الزراعٌة 
لقد وجد العدٌد من الدراسات أن الناتج الزراعً للعاببلت المتضررة من جراء مرض اإلٌدز، ٌنخفض  .المجتمعات الرٌفٌة

ٌة والبٌع القسري لؤلصول بالمابة ولٌس فقط بالنسبة لتقلٌل الدخل ولكنه ٌإدي أٌضا إلى تقلص الرقعة الزراع 50بمقدار 
67.المنتجة وضٌاع المعرفة حٌث تتحول العاببلت للمحاصٌل التً تسد رمقها

  

 

 :لذا على المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تقدم البرامج الزراعٌة أن

 تطور وتعزز التقنٌات الزراعٌة التً توفر العمالة 

  من التقنٌات الجدٌدة التً تلبً احتٌاجات العاببلت تعزز تنوٌع إنتاج المحاصٌل المبلبمة وأٌضا إدخال المبلبم
 المتضررة من العمالة والؽذاء 

  فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة تستطٌع الحصول على بتضمن أن المصابٌن
 . ات الزراعٌة عبر األجٌالالقروض واألدوات والمعرفة المبلبمة مثل انتقال المعرفة التقلٌدٌة والمإسسٌة حول الممارس

 

 :كما ٌمكن أن تشمل التعدٌبلت للبرامج الزراعٌة اآلتً
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  استخدام آالت الدرس والطواحٌن وعربات الٌد وعربات الكارو لتقلٌل الطلب على العاببلت التً ال تستطٌع توفٌر
 العمالة الكافٌة

 األدوات والتقنٌات األنسب للصؽار أو كبار السن أو الضعفاء  

 واشً حٌث أنها أنسب للعاببلت المتضررة إلنتاج عابدات سرٌعة والمساعدة فً تراكم األصول مثل األرانب الم
 والدجاج فهً تتكاثر بسرعة ومن السهل رعاٌتها 

  استخدام السماد العضوي والمراشة وروث البهابم والرماد النتاج عن حرق بواقً المحاصٌل لزٌادة اإلنتاج بدون
68األسمدة الكٌمٌابٌة باهظة الثمناللجوء الستخدام 

 

 الزراعة خارج المنزل أو فً أحواض فً المطبخ 

 69.المزج بٌن المحاصٌل لتقلٌل عمل إزالة األعشاب الضارة
 

 

ٌمكن لمشارٌع القروض الصؽٌرة أو برامج االدخار والتسلٌؾ أن تساعد العاببلت على زٌادة دخلها وبناء أصول حتى تقلل 
وعلى المنظمات ؼٌر الحكومٌة  .فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وتخاطب توابعهمابمن قابلٌتها لئلصابة 

أن تفكر فً كٌفٌة تعدٌل هذه البرامج لتلبً احتٌاجات برامج القروض الصغٌرة وبرامج التموٌل الصغٌرة التً تقدم 
دون االنتقاص من استدامة هذه  فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررةبالمصابٌن 
 :وٌمكن أن تشمل النهج المتبعة لتحقٌق هذا الهدؾ ما ٌلً . المبادرات

 المرونة فً القواعد التً تحكم البرامج والسماح بفترات سماح فً دورات المدخرات والقروض مع االحتفاظ بالعضوٌة 

 ستولً علٌها أقارب الزوج  حال وفاتهإدخال قواعد لحماٌة مدخرات النساء المتزوجات والتً ٌمكن أن ي 

 تمكٌن أفراد العابلة من تحمل مسإولٌة القروض إذا أصٌب العضو األصلً بالمرض أو وافته المنٌة 

  تؤسٌس بنك للمجتمع حتى ٌتمكن الناس الذٌن ال ٌستطٌعون الحصول على القروض بسبب وضعهم االقتصادي من
70.ن خدمات القروض وبرامج التموٌل الصؽٌرةاالدخار وبمرور الوقت ٌمكنهم االستفادة م

 

 

إن التحدٌات المزدوجة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمٌاه والصرؾ الصحً ؼٌر اآلمنٌن تإثر بشكل 
فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض بعام على مجموعات السكان الفقٌرة والمهمشة وبخاصة النساء والبنات والمصابٌن 

كما ٌمكن أن ٌإدي نقص المٌاه إلى  .إن الذهاب إلحضار الماء ٌمكن أن ٌجعل النساء والبنات عرضة للعنؾ الجنسً .اإلٌدز
71.اضطرار النساء والبنات لتقدٌم الجنس مقابل الحصول على الموارد

هذا وتإثر قضاٌا المٌاه والصرؾ الصحً على   
حٌث ٌمكن أن ٌسبب الماء والطعام ؼٌر اآلمنٌن اإلسهال مما فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز بالمصابٌن 

إن الحصول على الماء اآلمن والمبلبم أمر ضروري  .فٌروس نقص المناعة المكتسبةبٌعجل باستفحال األمراض المتعلقة 
  .للناس الذٌن ٌتناولون األدوٌة

 

فٌروس نقص المناعة باآلمن للمصابٌن  من الممكن لبرامج المٌاه والصرؾ الصحً التً تخاطب الحصول على الماء
72:المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة أن تشمل التعدٌبلت التالٌة

 

  تخصٌص دور لمجموعات النساء فً إدارة مشارٌع المٌاه والصرؾ الصحً وخاصة األرامل والنساء المهمشات
 قدٌرا لوقتهموجعلهن الراعٌات على نقاط تعببة المٌاه فً مقابل مادي مبلبم ت

 تؤسٌس شبكة أمان لضمان استفادة أكثر العاببلت فقرا من الخدمات 

  إعداد استراتٌجٌات تعببة المجتمع حول الحصول على الماء اآلمن وتشمل التعامل مع المعتقدات الخاطبة حول تلوث
نقص المناعة المكتسبة المٌاه بفٌروس نقص المناعة المكتسبة وتوعٌة أعضاء المجتمعات بحقوق المصابٌن بفٌروس 

 ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة، وخاصة النساء والبنات وحصولهن على المرافق

  تؤسٌس آلٌات لتقدٌم الشكاوى بخصوص االستفادة من الخدمات والتعامل معها 

 ًوضع مراحٌض ونقاط لتعببة المٌاه فً أماكن مبلبمة للحد من خطر العنؾ الجنس 

 س نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز ومجموعات النساء فً التروٌج لطرق معالجة المٌاه إشراك المصابٌن بفٌرو
  قبل استخدامها

  ضمان استراتٌجٌات المٌاه اآلمنة والتعلٌم بهذا الصدد فً كل العٌادات وبرامج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض
 س نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز اإلٌدز فً المجتمع وتشمل الرعاٌة المنزلٌة للمصابٌن بفٌرو

  ضمان التعلٌم حول المٌاه اآلمنة والنظافة الشخصٌة فً كل عٌادات رعاٌة الحوامل وحصول األمهات، المصابات
 .بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والبلتً تخترن الحلٌب الصناعً ألطفالهن، على المٌاه اآلمنة

 

وتلبً احتٌاجات المصابٌن  فٌروس نقص المناعة المكتسبةقابلٌة اإلصابة بنسانٌة تقلل من نحن نضمن أن برامجنا اإل
 .بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة
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وآثار الفٌروس ومرض اإلٌدز فً حاالت  فٌروس نقص المناعة المكتسبةبٌتنامى االهتمام بمخاطبة القابلٌة لئلصابة 
73.وتشمل الكوارث الطبٌعٌة مثل الجفاؾ والزالزل وأٌضا حاالت النزاع المسلح الطوارئ

وهناك عوامل مشتركة بٌن  
العمل اإلنسانً فً حاالت الطوارئ والعمل اإلنمابً حٌث أن البرامج فً هذه الحاالت تخاطب احتٌاجات من لم ٌضطروا 

  . اإلسكان والرعاٌة الصحٌةللنزوح فٌما ٌتعلق بالمٌاه والصرؾ الصحً واألمن الؽذابً و
 

، تستخدم عددا من االستراتٌجٌات جنة الدابمة المشتركة بٌن الوكاالتللّ  الطوارئحاالت االرشادات الخاصة بالتدخل فً  إن
وتشمل هذه االستراتٌجٌات التصدٌات . ومرض اإلٌدز فٌروس نقص المناعة المكتسبةلمخاطبة القابلٌة لئلصابة وآثار 

فٌروس نقص المناعة ومرض اإلٌدز مثل إتاحة الواقً الذكري وإدخال عنصر س نقص المناعة المكتسبةفٌروالخاصة ب
 فٌروس نقص المناعة المكتسبةومرض اإلٌدز فً برامج الصحة الجنسٌة والبرامج األعم للصحة األولٌة وإدماج  المكتسبة

  (.خطٌط لمرافق المٌاه والصرؾ الصحًمثبل وضع الفٌروس ومرض اإلٌدز فً االعتبار لدى الت)ومرض اإلٌدز 
 

ومرض اإلٌدز فً االعتبار فً مرحلة التؤهب  فٌروس نقص المناعة المكتسبةتعلٌمات مفصلة لوضع اإلرشادات تقدم 
التصدٌات للطوارئ والحد األدنى من التصدٌات فً خضم الطوارئ ثم التصدٌات الشاملة بعد استقرار األوضاع فً كل من 

 : لٌةالتا القطاعٌة

 التنسٌق 

 التقٌٌم والمراقبة 

 الوقاٌة 

 ًالماء والصرؾ الصح 

 األمن الؽذابً والتؽذٌة 

 المبلجا وتخطٌط المواقع  

 الصحة 

 التعلٌم 

 االتصاالت المتعلقة بتؽٌٌر السلوك والمعلومات والتعلٌم واالتصال 

 74.ومرض اإلٌدز فً محل العمل ٌروس نقص المناعة المكتسبةؾ
 

 

ففً  .  ومرض اإلٌدز فً حاالت الطوارئ على مرحلة الطوارئ ٌروس نقص المناعة المكتسبةؾوتعتمد درجة إدماج 
وتبعا لؤلدوار المختلفة التً تلعبها المنظمات ؼٌر الحكومٌة، ٌجب أن ٌشمل التؤهب للتصدي  التؤهب للطوارئ،مرحلة 

 : ومرض اإلٌدز ما ٌلً ٌروس نقص المناعة المكتسبةالفعال لؾ

 ومرض اإلٌدز والقابلٌة لئلصابة فً سٌاق  فٌروس نقص المناعة المكتسبةواألدوات لتقٌٌم خطر  تطوٌر المإشرات
 معٌن

  ومرض اإلٌدز فً خطط العمل اإلنسانً وتدرٌب عمال اإلؼاثة على التعامل مع  فٌروس نقص المناعة المكتسبةإدراج
 تمٌٌزومرض اإلٌدز والنوع االجتماعً وعدم ال فٌروس نقص المناعة المكتسبة

 ومرض اإلٌدز والمجتمعات  ٌروس نقص المناعة المكتسبةحماٌة وتعزٌز حقوق اإلنسان الخاصة بالمصابٌن بؾ
ٌروس نقص المناعة المتضررة وتشمل تقلٌل خطر التعرض للعنؾ الجنسً واالستؽبلل والتمٌٌز المرتبط باإلصابة بؾ

 المكتسبة

 ًٌروس نقص المناعة ن على االحتٌاجات الخاصة بالمصابٌن بؾالتخطٌط للتدخبلت وتنمٌة الموارد وتدرٌب العامل
75.ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة فً كل مجال من مجاالت التصدٌات القطاعٌة المفصلة أعبله المكتسبة

 

 
ض ومر ٌروس نقص المناعة المكتسبةوٌمكن تعدٌل النواحً المختلفة لكل من هذه التصدٌات لتواجه الطرق التً أثر بها ؾ 

 :ثلةمبعض األي لي اوفٌم .اإلٌدز على األفراد والعاببلت والمجتمعات فً حاالت الطوارئ
 

ومرض اإلٌدز هو أمر بالػ  ٌروس نقص المناعة المكتسبةإن تقدٌم المعونات من األؼذٌة للعاببلت المتضررة من جراء ؾ
ٌروس نقص المناعة وعً بوضعهم بالنسبة لؾ التعقٌد حٌث أن الؽالبٌة العظمى من الناس فً الدول النامٌة لٌسوا على

، وٌرجع ذلك إلى نقص إمكانٌات االختبار وفً الوقت عٌنه، الخوؾ من االختبار بسبب الوصمة االجتماعٌة المكتسبة
، ٌجب أن تصل األمن الغذائً وبرامج التغذٌةلدى توفٌر  .ومرض اإلٌدز ٌروس نقص المناعة المكتسبةالمرتبطة بؾ

ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة وٌجب مخاطبة  ٌروس نقص المناعة المكتسبةلؽذاء إلى المصابٌن بؾالمعونات من ا
 :وحتى ٌتحقق ذلك، علٌنا أن .احتٌاجاتهم الؽذابٌة

 ٌروس نقص المناعة المكتسبةنستهدؾ األفراد الذٌن ال ٌتوافر لهم األمن الؽذابً بؽض النظر عن وضعهم بالنسبة لؾ 
ع إٌبلء االهتمام للعاببلت التً ترأسها امرأة أو طفل أو كبار السن والعاببلت التً تدعم األٌتام ومرض اإلٌدز، م
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واألطفال المتضررٌن من جراء فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والعاببلت التً ترعى مرضى 
 بؤمراض مزمنة

 ٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز ضمان أن المعونات الؽذابٌة ال تزٌد من الوصم عندما تقدم للمصاب
  والمجتمعات المتضررة

  التخطٌط لسلل الؽذاء التً تعكس حمٌة المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز واحتٌاجاتهم الؽذابٌة
كتسبة ومكافحة وتشمل جرعات كافٌة من الطاقة والبروتٌن والعناصر البلزمة للتؤقلم مع فٌروس نقص المناعة الم

  األمراض الناتجة عن ضعؾ الجهاز المناعً 

  تقوٌة قدرة المجتمع على تلبٌة احتٌاجات المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات
76.المتضررة وتشمل إتاحة البرامج المصممة لتجد حلوال النعدام األمن الؽذابً على المدى الطوٌل

 

 

حاالت الطوارئ فٌمكنها أن تؤخذ شكل المستوطنات المتفرقة أو مؤوى ألعداد كبٌرة من الناس أو المعسكرات  أما المواقع فً
، علٌنا أن نضع فً االعتبار قضاٌا األمن والحصول على الخدمات بالنسبة التخطٌط للمواقع وتوفٌر المأويلدى  .المنظمة

 :والمجتمعات المتضررة بما فً ذلكللمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 

 تصمٌم المؤوى وموقع الخدمات التً تقلل من األخطار الجسدٌة بالنسبة للنساء والبنات ومدى سهولة الوصول إلٌها .
 مثال على ذلك هو إنشاء مراحٌض منفصلة للرجال والنساء  

 ن أسرهم وخاصة البنات والعاببلت التً تصمٌم المؤوى وموقع الخدمات التً تقلل من ضعؾ األطفال الذٌن انفصلوا ع
ترأسها امرأة والمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وذوى الحاالت الصحٌة المزمنة ومدى 

77.سهولة الوصول لتلك المرافق
 

 

وتضمن  بةٌروس نقص المناعة المكتس، على المنظمات ؼٌر الحكومٌة أن تدمج الوقاٌة من ؾالبرامج الصحٌةلدى تقدٌم 
ومرض اإلٌدز ومن لدٌهم القابلٌة لئلصابة به  ٌروس نقص المناعة المكتسبةإتاحة الرعاٌة الصحٌة األولٌة للمصابٌن بؾ

 :وتوابعه بما فً ذلك اآلتً

 ومرض اإلٌدز ومن لدٌهم القابلٌة  ٌروس نقص المناعة المكتسبةضمان إتاحة الرعاٌة الصحٌة األولٌة للمصابٌن بؾ
  وتوابعهلئلصابة به 

   ضمان وجود مصادر الدم اآلمن وتطبٌق السٌطرة على العدوى  

 وجود إمدادات كافٌة من الواقً الذكري مع توزٌعه بصورة فعالة مع إتاحة المعلومات المبلبمة حول استعماله بفعالٌة 

 مع عبلج العدوى  ضمان اإلدارة الشاملة للعدوى المنقولة جنسٌا وتقلٌل حدوثها عن طرٌق التروٌج للجنس اآلمن
  المنقولة جنسٌا للتقلٌل من انتشارها

  ضمان الرعاٌة المبلبمة لمتعاطً الحقن المخدرة بما فً ذلك إتاحة المعلومات حول التقلٌل من المخاطر وإتاحة اإلبر
 والحقن

 ضمان والدة األطفال بصورة آمنة ونظٌفة 

 ً78.التعامل مع عواقب العنؾ الجنس
 

 

ة باألٌتام واألطفال المتضررٌن من جراء فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز حول تتمحور برامجنا الخاص
 .الطفل واألسرة والمجتمع وتتسم بأنها قائمة على الحقوق

 

  ؟ "الذٌن أصبحوا أكثر ضعفا بسبب فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزاألٌتام واألطفال "لماذا نستخدم تعبٌر 

فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز بطرق متعددة ولٌس فقط عندما تعبٌر ألن األطفال ٌتؤثرون بنستخدم هذا ال
هناك أعداد متنامٌة من األطفال الذٌن ٌعٌشون مع أبوٌن مرضى أو فً صراع مع   .ٌتوفى أحد الوالدٌن بسبب اإلٌدز

كما ٌتعرض الكثٌر من  .اٌة أو ٌتولوا اإلنفاق على األسرةوكثٌرا ما ٌضطر األطفال إلى ترك المدرسة لٌقدموا الرع  .الموت
  .فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز للعزلة والتحرش والوصم والتمٌٌزاألطفال المتضررٌن من جراء 

 

كون إن البرامج الخاصة باألٌتام واألطفال المتضررٌن من جراء فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز كثٌرا ما ت
توضح هذه الفقرة استخدام نهج حقوق  .خلٌطا من نهج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وإدماجهما

اإلنسان فً البرمجة والحاجة لُنهج الشراكة التً تشرك أنواعا مختلفة من الخبرة فً مخاطبة قابلٌة مجموعة معٌنة من 
 : بعنوان قضاٌا شاملة 2.5أنظر أٌضا الفقرتٌن )ة ومرض اإلٌدز وآثارهما السكان لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسب

  (.بعنوان الشراكات متعددة القطاعات 3.3التعامل مع ضعؾ السكان و
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إن نهج البرمجة الخاصة باألٌتام واألطفال المتضررٌن من جراء فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز القابمة 
وتشمل مبادئ مٌثاق حقوق الطفل ما (. أنظر الفصل الثانً)لمبادئ التً أقرها مٌثاق حقوق الطفل على الحقوق تسترشد با

 :ٌلً

 الحق فً البقاء والرفاهٌة والتنمٌة  

  (بعنوان االستفادة من الخدمات وتكافإ الفرص 3.7أنظر الفصل الثانً والفقرة )عدم التمٌٌز 

 لمتعلقة بهإعطاء األولوٌة لمصلحة الطفل فً كل األعمال ا 

  رعاٌة مشاركة األطفال وتشمل الحق فً التعبٌر عن آرابهم بحرٌة فً األمور التً تخصهم والحق فً حرٌة التعبٌر
 والحق فً البحث عن كل أنواع المعلومات واألفكار وتلقٌها واإلدالء بها

 ل، وسوء المعاملة أو االستؽبلل حماٌة األطفال ضد كل أنواع العنؾ الجسدي أو الذهنً، واإلصابة أوالتحرش، واإلهما
 بما فً ذلك اإلٌذاء الجنسً

  حماٌة األطفال من االستؽبلل االقتصادي ومن القٌام بؤي عمل ٌمكن أن ٌكون ضارا أو قد ٌحول دون حصولهم على
79.التعلٌم أو قد ٌإذي صحة األطفال أو نموهم الجسمانً أو المعنوي أو األخبلقً أو االجتماعً

 

 

 :الخاصة باألٌتام واألطفال المتضررٌن من جراء فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز أنعلى البرامج 

 تشرك األطفال والشباب كمشاركٌن نشطٌن  

  تبنً قدرة األطفال والشباب على تلبٌة حاجاتهم من خبلل الحصول على التعلٌم الجٌد والحماٌة من االستؽبلل وتطوٌر
 نفسهمالمهارات الخاصة برعاٌتهم أل

  تتبٌن أن العاببلت والمجتمعات هً شبكة األمان األولٌة لؤلٌتام واألطفال المتضررٌن من جراء فٌروس نقص المناعة
المكتسبة ومرض اإلٌدز وتقوي التصدٌات المجتمعٌة وتشمل إشراك القادة فً تلبٌة احتٌاجات األٌتام واألطفال 

  المتضررٌن من جراء الفٌروس ومرض اإلٌدز 

  الوالدٌن المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز لٌإدوا أدوارهم بما فً ذلك التخطٌط لمن تدعم
 سٌتولى رعاٌة أطفالهم فٌما بعد 

  تقوي القدرة الرعوٌة للعاببلت والمجتمعات لتحمً وترعى األٌتام واألطفال المتضررٌن من جراء فٌروس نقص
طرٌق تقدٌم الدعم االقتصادي والمادي والنفسً واالجتماعً وتنمٌة المهارات المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز عن 

 (4.2أنظر العبلج والرعاٌة والدعم فً الفقرة )الحٌاتٌة لؤلطفال واألبوٌن والمتكفلٌن بالرعاٌة 

  تضمن حصول األٌتام واألطفال المتضررٌن من جراء فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز على الخدمات
الضرورٌة مثل قٌد الموالٌد والتعلٌم والخدمات الصحٌة والتؽذٌة والماء اآلمن والصرؾ الصحً والخدمات المبلبمة 

80إلٌجاد أماكن بدٌلة لمن ال عابلة أو مجتمع لهم
 

  أنظر التعامل مع الوصمة )تدعم األطفال الذٌن ٌواجهون الوصمة االجتماعٌة والتمٌٌز لٌستطٌعوا التعامل مع وضعهم
 (4.2الجتماعٌة والتمٌٌز فً الفقرة ا

  ًتولً اهتماما خاصا ألدوار البنات والصبٌان والنساء والرجال وتشمل مخاطبة أدوار النوع االجتماعً واألعراؾ الت
  تإثر على قابلٌة النساء والبنات لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وتوابعهما 

 حكومات والمانحٌن والقطاع العام وجمٌع أنواع المنظمات ؼٌر الحكومٌة لتنسق جهود تبنً وتقوي الشراكات مع ال
 التصدي

  تطور التصدٌات المستدامة والقادرة على تلبٌة احتٌاجات األٌتام واألطفال المتضررٌن من جراء فٌروس نقص المناعة
81.المكتسبة ومرض اإلٌدز على المدى الطوٌل

 

 

 .دماج الفعال لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزنحن نناصر وجود بٌئة تدعم اإل

 

من الضروري أن تقدم التعببة العالمٌة للموارد فً مواجهة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز الموارد  
ٌدز اإلضافٌة وأال ٌتم نقل الموارد من العمل اإلنمابً إلى برامج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإل

 .والعكس
 

ٌجب أن ٌتم زٌادة موارد مبادرات التنمٌة المستدامة لتدعم إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، كما هناك  
ومن أجل تحقٌق ذلك، علٌنا أن نساهم  .حاجة لموارد إضافٌة لبرامج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

ٌُفهم فٌها م   .عنى إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وأفضل الطرق لتحقٌق ذلكفً خلق بٌبة 
 

وبما أن عملٌة اإلدماج ال تزال فً طور النمو وال توجد أدلة كافٌة على فعالٌتها، من الصعب تعببة القطاعات المختلفة 
على الموارد اإلضافٌة لدعم عملٌة  إلدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً صمٌم أعمالها أو الحصول
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82.اإلدماج
ومع ذلك، هناك عوامل من شؤنها أن تدفع قُُدما مناصرة إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز  

 :وتشمل

  تزاٌد االعتراؾ بؤن العمل فً مجال مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وحده ال ٌخاطب أسباب
 صابة بالفٌروس ومرض اإلٌدز وآثارهماالقابلٌة لئل

 عدم إمكانٌة تجاهل آثار فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً الدول األكثر تؤثرا 

  ًتبٌن أن إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز ٌستفٌد من خبرات وقدرات القطاعات المختلفة والت
  .روس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وآثارهماٌمكن بل وٌجب استؽبللها لدى مخاطبة فً

 

 :ٌمكننا أن نساهم فً خلق واستدامة بٌبة داعمة إلدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز عن طرٌق

  مبادرات اإلدماج خاصتناالتعلُّم من خبلل العمل وتقاسم الخبرات وتحسٌن قدرتنا على مراقبة وتقٌٌم مدى فعالٌة  

 أو المشاركة فٌها ومناصرتها من أجل تحسٌن المعرفة باإلجراءات الفعالةء األبحاث إجرا 

  ًمناصرة الحكومات وهٌبات القطاعٌن العام والخاص على إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز ف
  صمٌم أعمالها

 نً واإلنمابًمناصرة إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً القطاع اإلنسا  

  مناصرة الشفافٌة فً تخصٌص الموارد لضمان أن الموارد اإلضافٌة مقدمة إلدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة
 ومرض اإلٌدز وأنها للبرامج الخاصة بمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 

 ألطر االستراتٌجٌة الوطنٌة لمرض اإلٌدزمناصرة إدراج إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً ا.  
 

 

  .نحن نناصر وجود بٌئة تمكن من مخاطبة أسباب القابلٌة لإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

 

 :علٌنا أن نناصر مراجعة وتعدٌل القوانٌن والسٌاسات من أجل ضمان اآلتً

 فاع بنشاطات القروض الصؽٌرة وتوفٌر مصادر الدخل وملكٌة تكافإ الفرص بٌن الجنسٌن لتتمكن النساء من االنت
 العقارات

 تسجٌل كافة الموالٌد 

 حماٌة حقوق األٌتام واألرامل فً المٌراث 

  ًحماٌة حق المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة فً االنتفاع باألراض
 والموارد الطبٌعٌة والخدمات والقروض

 (الجسمانً والجنسً والنفسً)ماٌة األطفال ضد اإلهمال واالستؽبلل ح 

 منع عمل األطفال االستؽبللً والضار 

 الوصول إلٌها لإتاحة خدمات الرعاٌة وجعلها مٌسورة وسه 

 تنظٌم مإسسات رعاٌة األطفال بما فً ذلك تحدٌد مواقع مإسسات الرعاٌة األسرٌة والمجتمعٌة فً أقرب فرصة 

 (أنظر المناقشات حول التعلٌم أدناه)  83ٌم لؤلوالد والبنات على حد سواء وبالذات للبناتإتاحة التعل  

 إٌجاد مؤوى مبلبم لؤلطفال الذٌن تنقصهم رعاٌة البالؽٌن المناسبة وترتٌب الوصاٌة علٌهم. 

 
على حقوق اإلنسان  بعنوان نهج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز المبنً 2.4أنظر أٌضا الفقرتٌن )
 (بعنوان المناصرة 3.8و

 

ٌنتشر فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز بؤسرع صورة بٌن النساء الشابات البلتً تتراوح أعمارهن ما بٌن سن 
 لذا فإن تٌسٌر الحصول على للتعلٌم للبنات والصبٌان ٌمكن أن ٌساهم بقوة فً تقلٌل. الخامسة عشرة والرابعة والعشرٌن

ٌتبٌن إعبلن  .القابلٌة لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة وآثار الفٌروس ومرض اإلٌدز بصورة مباشرة وؼٌر مباشرة
األمم المتحدة بشؤن األلفٌة أن إتاحة التعلٌم االبتدابً للجمٌع وتٌسٌر الحصول على التعلٌم بجمٌع مراحله للبنات واألوالد هو 

84. فً التنمٌة أمرا واقعاأمر بالػ األهمٌة لجعل الحق 
فالنساء المتعلمات ٌستطعن معرفة الطرق الربٌسٌة لتجنب فٌروس  

85.نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز أفضل من قرٌناتهن األمٌات بمقدار أربع مرات
كما ٌسرع التعلٌم من تؽٌر السلوك  

86.ستخدام الواقً الذكريبٌن الشباب مما ٌجعلهم أكثر استجابة لرسابل الوقاٌة وأكثر تقببل ال
  

 

 : وتحسٌن جودته أن تناصر التعلٌمعلى المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تعمل على تٌسٌر الحصول على 

  نطاق متنوع من فرص التعلٌم وٌشمل ذلك التعلٌم المهنً لتعزٌز فرص توفٌر مصادر الدخل  
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 على التفكٌر فً المشاكل والتوصل إلى حلول لها  التعلٌم الذي ٌمكن األفراد من تطوٌر مهارات حٌاتٌة تعزز قدرتهم
 واتخاذ القرارات واكتساب المهارات لكسب الرزق

  االستراتٌجٌات التً تضمن أن البٌبات التعلٌمٌة ال تمٌز وأنها تتحدى أدوار وأعراؾ النوع االجتماعً وتشجع تؽٌٌر
  بالفٌروس ومرض اإلٌدز المواقؾ والسلوكٌات التً تإثر على قابلٌة النساء والبنات إلصابة

  االستراتٌجٌات التً تضمن أن البٌبات التعلٌمٌة ال تعرض التبلمٌذ لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة بما فً ذلك
 تطبٌق السٌاسات واإلجراءات الخاصة بالسٌطرة على العدوى والحد من االستؽبلل الجنسً

 لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز  االستراتٌجٌات التً تخاطب عزل األطفال المعرضٌن
وآثارهما وتشمل تخفٌض مصارٌؾ ونفقات الذهاب إلى المدرسة والبرامج المرنة التً تمكن األطفال ذوي المسإولٌات 

 من الحضور

 خلق الحوافز للذهاب إلى المدرسة مثل تقدٌم وجبات الطعام  

 تسبة فً المناهج وأٌضا معلومات حول الصحة الجنسٌة وانتشار فٌروس إدماج الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المك
  نقص المناعة المكتسبة

  اإلحالة الفعالة لبرامج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز لتلبٌة احتٌاجات األطفال والشباب المصابٌن
بعنوان برامج فٌروس نقص المناعة  4.2أنظر الفقرة رقم )والمتؤثرٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 

 (.المكتسبة ومرض اإلٌدز
 

 

                                                 
، أنقذوا األطفالكشن إٌد وآ، أوكسفام، .س هولدن،) ،اإلنسانٌةبٌة واإلنمابرامج الإدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً فً  1

للنقاش حول أوجه الشبه  17-16. أنظر ص. 15. ، ص"العمل المدمج فً مجال اإلٌدز"و" العمل فً مجال اإلٌدز"ٌشٌر الكاتب إلى ( 2004
 .اإلٌدز خارجٌا فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرضواالختبلؾ بٌن العمل فً مجال اإلٌدز وإدماج 

2
فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز داخلٌا والذي ٌقصد به مخاطبة فٌروس نقص المناعة إدماج فً نفس الكتاب، ٌفرق الكاتب بٌن  

نقص المناعة  أما ألى مدى ٌمكن إدماج فٌروس. المكتسبة ومرض اإلٌدز فً محٌط المنظمة، وبٌن إدماجهما خارجٌا والذي ٌقصد به تعدٌل البرامج

بإدماج فٌروس نقص "فً هذه المدونة، ٌقصد . 41-40. المكتسبة ومرض اإلٌدز عندما تكون معدالت العدوى منخفضة، فهو موضوع المناقشة ص

ٌدة المتعلقة بعنوان المهمة التنظٌمٌة واإلدارة لمراجعة مبادئ الممارسات الج 3.5أنظر الفقرة )تعدٌل البرامج " المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

(.بالببٌة المنظمٌة
 

3
 .49-47. المصدر السابق، ص 
4
إدماج فٌروس نقص المناعة هولدن بعنوان  . التً تستفٌد من عدد صؽٌر من المراجع الربٌسٌة وعلى وجه التحدٌد كتاب س 4.3وخاصة، الفقرة   

 .اإلنسانٌةاإلنمابٌة وبرامج الالمكتسبة ومرض اإلٌدز فً 
5

 .88-81. ، صالمصدر السابق 
6

 www.hopeforafricanchildren.orgأنظر، على سبٌل المثال، مبادرة األمل ألطفال إفرٌقٌا  
7

دٌسمبر /، منظمة الصحة العالمٌة، كانون األولتحقٌق ذلك: 2005عبلج ثبلثة مبلٌٌن بحلول عام  

2003.www.who.int/3by5/publications/documents/en/3by5StrategyMakingItHappen.pdf 
8
وأن النسبة األكبر من . ٌمكن عبلجها ملٌون شخص ٌصابون سنوٌا بالعدوى المنقولة جنسٌا والتً 300تقدر منظمة الصحة العالمٌة أن أكثر من   

إن وجود مثل هذه األنواع من العدوى أثناء ممارسة الجنس ؼٌر اآلمن ٌضاعؾ من خطر اإلصابة بفٌروس نقص . العدوى تحدث بٌن الشباب

األمم  برنامج، 2002ام لع مرض اإلٌدزوفٌروس نقص المناعة المكتسبة تقرٌر عن الوباء العالمً ل. المناعة المكتسبة بحوالً عشرة أضعاؾ

 .90. المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز، ص
9

شإون الصحة مراجعة، : مرض اإلٌدزوفٌروس نقص المناعة المكتسبة مساهمة الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة فً مكافحة . آسكٌو، أز وبٌرر، م 

، و 1994سكان والتنمٌة، الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة أنظر أٌضا برنامج عمل المإتمر الدولً لل. 73-51. ص(: 22)11؛ 2003اإلنجابٌة 

األنشطة األساسٌة الستكمال تنفٌذ برنامج عمل المإتمر الدولً للسكان والتنمٌة، الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة، : 5+المإتمر الدولً للسكان والتنمٌة

1999www.unfpa.org  
فً جمٌع أنحاء العالم، أصٌبوا أٌضا ببكتٌرٌا السل  مرض اإلٌدزوفٌروس نقص المناعة المكتسبة ثلث األربعٌن ملٌون شخص المصابٌن بحوالً  10

للحصول على أمثلة للتدخبلت المشتركة لمكافحة السل وفٌروس نقص المناعة المكتسبة، قم بزٌارة موقع منظمة الصحة . 2001بنهاٌة عام 
  www.who.intالعالمٌة

11
  www.who.intوتؽذٌة الرضع فٌروس نقص المناعة المكتسبة إرشادات حول أنظر  
12

حول تسوٌق الواقً الذكري أنظر المنافشة . التسوٌق االجتماعً هو تسوٌق منتجات أو أفكار الصحة العامة من خبلل قنوات التسوٌق التقلٌدٌة  

: 2000، برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز، فٌروس نقص المناعة المكتسبةفً إرشادات تكلفة استراتٌجٌات الوقاٌة من 

www.unaids.org  
13

، التحالؾ الدولً لمكافحة لبرمجة نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز الجٌدةات مراجعة التؤثٌرات والممارس: تعببة المجتمع ومناهج المشاركة 

، دلٌل مٌدانً: كٌفٌة تعببة المجتمعات من أجل القٌام بتؽٌٌرات صحٌة وإجتماعٌةوأٌضا  2004مرض اإلٌدز، عام وفٌروس نقص المناعة المكتسبة 

 .شراكة اإلتصاالت الصحٌة
المفوضٌة السامٌة مكتب ، 4و 3اإلرشادات رقم ، فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وحقوق اإلنساناإلرشادات الدولٌة حول أنظر  14

 www.unhchr.ch. 1998، األمم المتحدة ، نٌوٌورك وجنٌؾ ، برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدزو اإلنسان لحقوقلؤلمم المتحدة 

 

http://www.hopeforafricanchildren.org/
http://www.who.int/3by5/publications/documents/en/3by5StrategyMakingItHappen.pdf
http://www.unfpa.org/
http://www.unfpa.org/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.unaids.org/
http://www.unhchr.ch/
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برنامج األمم المتحدة المشترك ، ورقة حول اختٌارات السٌاسات: القانون الجنابً والصحة العامة وانتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبةوأٌضا 

  www.unaids.orgابحث بالعنوان، . 2002ٌونٌو /لمكافحة اإلٌدز، حزٌران
15

 .11و 5اإلرشادات رقم  ٌة حول فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وحقوق اإلنسان،اإلرشادات الدول  
16

 .11و 5المصدر السابق، اإلرشادات رقم  
17

 .8و 7المصدر السابق، اإلرشادات رقم  
18

 .8و 6؛ اإلرشادات المعدلة رقم 5و 4و 3المصدر السابق، اإلرشادات رقم  
19

 .6المصدر السابق، اإلرشاد رقم  
شطات لقد أثبت الواقً األنثوي فعالٌته فً الحد من خطر انتشار العدوى وتشٌر االستبٌانات أنه ٌمكن استخدامه بصورة أوسع من قبل النساء الن 20

الخاصة  دولٌة، مجموعة العمل المخطط  العمل: التعببة العالمٌة للوقاٌة من انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة. جنسٌا إذا ما توافر بكمٌات أكبر
األنشطة دلٌل حول ومنظمة الصحة العالمٌة،  www.kff.org،14. ، ص2002ٌولٌو /بالوقاٌة من انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة، تموز

 .ةالمخدرالحقن مرض اإلٌدز وسلسلة متعاطً والخاصة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة 
ووسابل العبلج ومبٌدات الجراثٌم والتطعٌمات، مرض اإلٌدز وفٌروس نقص المناعة المكتسبة مناصرة المشتركة لمكافحة ال أنظر 21

www.aidslaw.ca  
22

ض الناتجة عن ضعؾ الجهاز المناعً العقاقٌر المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز وعبلج األمرا" األدوٌة الفعالة"ٌشمل مصطلح   

تصعٌد أنظر . ومزج الجرعات الثابتة بهدؾ دعم توفٌر األدوٌة بتكلفة مجدٌة وتعزٌز المواظبة على العبلج مما ٌحد بدوره من مقاومة الجسم للدواء
، منظمة الصحة ات العبلج لنهج الصحة العامةإرشاد: استخدام العقاقٌر المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز فً األماكن محدودة الموارد

للقرارات الدولٌة المتعلقة  18و 17أنظر أٌضا الفصل الثانً، المبلحظات رقم  www.who.int.15و 12. ، ص2003العالمٌة، مراجعة عام 

 .بمناصرة الحصول على العبلج
23

  www.accessmed-msf.org:ها منظمة أطباء ببل حدود، االستفادة من حمبلت األدوٌة الضرورٌةأنظر عدد من المصادر التً أصدرت 
24

 .6اإلرشاد المعدل رقم ، اإلرشادات الدولٌة حول فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وحقوق اإلنسان  
، ، منظمة الصحة العالمٌةحول فٌروس نقص المناعة المكتسبةالمشورة  جدٌد الختبار وإسداء  منهج –الحق فً المعرفة  25

2003.www.emro.who.int  
26

خاصة بالوقاٌة من انتشار ال مجموعة العمل الدولٌة، 11. ص، مخطط  العمل: التعببة العالمٌة للوقاٌة من انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة 

 .2002 ،فٌروس نقص المناعة المكتسبة
 .2003، ، منظمة الصحة العالمٌةحول فٌروس نقص المناعة المكتسبةالمشورة  منهج  جدٌد الختبار وإسداء –الحق فً المعرفة  27
28

بالخطوات رشادات إ: إعدادات الصحة اإلنجابٌة فًفٌروس نقص المناعة المكتسبة ل ٌناالختبار الطوعًاإلرشاد ودمج أنظر على سبٌل المثال  
  www.ippf.org 2004 ،للسكان ألمم المتحدةا وصندوق االتحاد الدولً لتنظٌم األسرة ،ومقدمً الخدمة راءلمخططً البرامج والمد

29
للحصول على تحلٌل . ، منظمة الصحة العالمٌةٌروس نقص المناعة المكتسبةحول ؾالمشورة  منهج  جدٌد الختبار وإسداء –الحق فً المعرفة   

الكندٌة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة  القانونٌةالشبكة ، االختبار القسري: 12ورقة المعلومات رقم األسباب المناهضة للتحلٌل القسري، أنظر 

  www.aidslaw.ca.2000ومرض اإلٌدز، 
30

 .2003ماٌو /مجموعة عمل الوقاٌة العالمٌة، أٌار. سد الفجوة: الوقاٌة المتاحة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة  
31

، ٌناقش األدلة على فعالٌة النهج المشتركة بما فً 18-8. ص، مخطط  العمل: التعببة العالمٌة للوقاٌة من انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة 

المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز وبرامج تقلٌل الضرر والوقاٌة من انتقال تؽٌٌر السلوك واإلرشاد واالختبار الطوعٌٌن والعقاقٌر  ذلك

 مكتسبةفٌروس نقص المناعة المن إعبلن االلتزام بمكافحة  54-47وتنعكس الحاجة لوجود برامج وقابٌة شاملة فً الفقرات . العدوى من األم للطفل

 .ومرض اإلٌدز
32

 .10. مجموعة عمل الوقاٌة العالمٌة، ص. سد الفجوة: الوقاٌة المتاحة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة 
33

. چ: بالمقارنة بالبرامج التً تروج للتعفؾ وحده ةفٌروس نقص المناعة المكتسبأكثر فعالٌة فً الحد من خطر  تشٌر البحاث أن البرامج الشاملة 

بٌن المراهقٌن األمرٌكٌٌن من أصل  فٌروس نقص المناعة المكتسبةتدخبلت الحد من خطر اإلصابة ب: التعفؾ والجنس اآلمنخرون، ٌموت وآچ
: التعببة العالمٌة للوقاٌة من انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة، جاء فً 1536-1529، 1998، جاما خاضعة للمراقبة عشوابٌة تجربة: إفرٌقً

أنظر أٌضا دلٌل إلدس، والذي ٌقدم مراجعة لقاعدة األدلة بالنسبة لبرامج التعفؾ فقط وبرامج الصحة الجنسٌة وتعلٌم . 18-8. ص ،مخطط  العمل

. األقران والتوعٌة وتؽٌٌر السلوك عن طرٌق وسابل اإلعبلم، وتقدٌم ملخصات األبحاث حول القضاٌا الربٌسٌة، مع وصبلت لمصادر أخرى

www.eldis.org  إن المعهد الطبً، وهو هٌبة فدرالٌة مكونة من خبراء ومسإولة عن نصح الحكومة الفدرالٌة للوالٌات المتحدة حول قضاٌا

وضوع أن البرامج التعلٌمٌة الرعاٌة الطبٌة واألبحاث والتعلٌم، وقد وجد هذا المعهد أن المنشورات العلمٌة وأٌضا الخبراء الذٌن قاموا بدراسة هذا الم

ومرض اإلٌدز وبرامج توفٌر الواقً الذكري ٌمكنها أن تكون فعالة فً تقلٌل السلوكٌات  ةفٌروس نقص المناعة المكتسبالشاملة حول الجنس و

 ٌروس نقص المناعة المكتسبةؾ: الجهل فقطكما جاء فً )بٌنما ال توجد أدلة تدعم أن برامج التعفؾ فقط لها نفس األثر . الجنسٌة عالٌة الخطورة
سبتمبر /هٌومان راٌتس ووتش، أٌلولومرض اإلٌدز وحقوق اإلنسان وببلامج التعفؾ فقط الممولة من قبل الفدرالٌة فً الوالٌات المتحدة، 

2002).www.hrw.org ).   
34

-www.christian.2003أكتوبر /، المعونة المسٌحٌة، تشرٌن األولسبة والكنابسفٌروس نقص المناعة المكتوالشباب : التوق للتعلم  
aid.org.uk  

فٌروس نقص المناعة ولتعفف واإلخالص واستخذام الىاقي الذكزي ستفادة من خبرة أوؼندا مع االدروس الم: ما بعد الشعاراتكوهٌن، . س 35
، معهد أالن جوتماخر، 2003دٌسمبر /كانون األول .ة ومرض اإلٌدزكتسبالم

www.guttmacher.org/pubs/journals/gr060501.html لتعفف واإلخالص واستخذام الىاقي الذكزي في اسنج وآخرون، . س؛
، 2003دٌسمبر /كانون األولة، لمكتسبافٌروس نقص المناعة ف وعذم تعذد األسواج و الىاقي الذكزي في انحذار دور التعف: أوغنذا

www.guttmacher.org  
36

 .65. برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز، صحول وباء اإلٌدز،  2002تقرٌر عام  
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مراكز السٌطرة على . ألبحاث أن االستخدام المستمر للواقً الذكري فعال فً الحد من انتقال عدوى فٌروس نقص المناعة المكتسبةتشٌر ا 

  www.cdc.gov.األمراض والوقاٌة، المركز القومً للوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة واألمراض المنقولة جنسٌا والسل
38

ٌشمل . ة لمخاطبة إدمان المخدرات، أما النهجٌن اآلخرٌن فهما التقلٌل من العرض والتقلٌل من الطلبإن التقلٌل من الضرر هو أحد النهج المتكامل 

 تقلٌل العرض مصادرة المخدرات من خبلل عملٌات الجمارك ومساعدة منتجً المخدرات على زراعة محاصٌل قانونٌة ومحاكمة مهربً

أنظر . أما تقلٌل الطلب فٌشمل عدد من اإلجراءات المصممة للتروٌج ألسلوب حٌاة صحً خال من المخدرات ومنع تعاطً المخدرات. المخدرات

  www.ceehrn.ltشبكة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقٌة لتقلٌل الضررمبادئ تقلٌل الضرر، 
39

 .94. برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز، ص، حول وباء اإلٌدز 2004تقرٌر عام  
دون  فٌروس نقص المناعة المكتسبةهناك أدلة دامؽة على أن توفٌر الحقن المعقمة لمتعاطً الحقن المخدرة ٌساهم بشكل ملحوظ فً تقلٌل انتشار  40

منظمة الصحة العالمٌة، ، للحد من نقل فٌروس نقص المناعة المكتسبةر الحقن المعقمة توفً: ملخص السٌاسة. أن ٌساهم فً زٌادة تعاطً المخدرات
. كان التنفٌذ المبكر لبرامج اإلبر والحقن عنصرا هاما فً تفادي تفشً فٌروس نقص المناعة المكتسبة بٌن متعاطً اإلبر المخدرة. 2. ، ص2004

الخاصة بالوقاٌة من انتشار  مجموعة العمل الدولٌة، 15. ص، مخطط  العمل: اعة المكتسبةالتعببة العالمٌة للوقاٌة من انتشار فٌروس نقص المن
 .2002ٌولٌو /فٌروس نقص المناعة المكتسبة، تموز

41
 .2005، لمٌةامنظمة الصحة العوتدخبلت التعلٌم واالتصال لمتعاطً الحقن المخدرة،  فٌروس نقص المناعة المكتسبةفعالٌة المعلومات حول  
ملخص . ٌر العدٌد من الدراسات أن العبلج بالبدابل ٌقلل من إدمان المخدرات ومن تكرار التعاطً ومستوٌات سلوك المخاطرة المتعلق بذلكتش 42

سلسلة أنظر . 2. ، ص2004منظمة الصحة العالمٌة، بالبدابل،  لمخدراتاال فٌروس نقص المناعة المكتسبة من خبلل عبلج قانت الحد من: السٌاسة
  2004لمٌة، ا، منظمة الصحة العةالمخدرالحقن مرض اإلٌدز وتعاطً وفٌروس نقص المناعة المكتسبة على العمل حول  دلٌل

43
، منظمة المخدرة الحقن اإلٌدز بٌن متعاطًالمكتسبة ومرض فعالٌة التوعٌه المجتمعٌه فً الوقاٌه من فٌروس نقص المناعه : أدلة على العمل 

 .2004الصحة العالمٌة ، 
44

فعالٌة التوعٌه : أدلة على العمل أنظر . ، منظمة الصحة العالمٌةالحد من  انتقال فٌروس نقل المناعة المكتسبة فً السجون: ملخص السٌاسة 
 .، منظمة الصحة العالمٌةالمخدرة الحقن اإلٌدز بٌن متعاطًالمكتسبة ومرض المجتمعٌه فً الوقاٌه من فٌروس نقص المناعه 

45
 .العقاقٌر المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدزلعبلج من األمراض الناتجة عن ضعؾ الجهاز المناعً وأٌضا ا" العبلج"ٌشمل  

 2001www.fhi.orgٌونٌو /المإسسة الدولٌة لصحة األسرة، حزٌران ،إطار إستراتٌجً: رعاٌة ودعم مرضى فٌروس نقص المناعة المكتسبة 46
 .تقدم تحلٌبل مفٌدا لعناصر النهج المتكامل للعبلج والرعاٌة والدعم

47
بالمابة منهم ٌعٌشون فً  70ومرض اإلٌدز على مستوى العالم، مصابون أٌضا بالسل، و فٌروس نقص المناعة المكتسبةبحوالً ثلث المصابٌن  

كما أن هذا الفٌروس مسإول عن  فٌروس نقص المناعة المكتسبةببٌن المصابٌن ٌعتبر السل السبب الربٌسً للوفاة . إفرٌقٌا جنوب الصحراء الكبرى

 .151. برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز، ص، حول وباء اإلٌدز 2004تقرٌر عام . ارتفاع أعداد المصابٌن بالسل على مستوى العالم
التحالؾ الدولً لمكافحة ، فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزصة بالمشاركة والتمكٌن فً البرمجة الخا: 2ملخص السٌاسات رقم  48

  www.aidsalliance.org .2000، فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
العقاقٌر ؛ ٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزالتحالؾ الدولً لمكافحة ؾ ،فٌروس نقص المناعة المكتسبةتحسٌن الحصول على عبلج  49

، منظمة الصحة العالمٌة فً جنوب افرٌقٌا" خاٌلتشا"تجربة برنامج : المضادة للفٌروسات القهقرٌة المسببة لئلٌدز فً الرعاٌة الصحٌة األولٌة
2003. www.who.int  

برنامج األمم المتحدة  ،األشكال والسٌاقات والمحددات: فٌروس نقص المناعة المكتسبة واإلٌدزالمتعلقون ب تمٌٌز واإلنكارالة االجتماعٌة ووصمال 50
: المناعة المكتسبةفٌروس نقص المتعلقان بوالتمٌٌزاالجتماعٌة وصمة ال؛ و2000www.unaids.orgٌونٌو /، حزٌرانالمشترك لمكافحة اإلٌدز

  www.popcouncil.org.2002ماٌو /، أٌاراآلفاق، برنامج وخطة عمل نظريعمل  إطار
51

ٌدز الباسٌفٌك لؤلشخاص المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة واإلو، شبكة آسٌا فٌروس نقص المناعة المكتسبة فً آسٌابسبب التمٌٌز  

(APN+ )2003 www.gnpplus.net دعوة للعمل بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسان : شلل السٌاسات: وتقارٌر هٌومان راٌتس ووتش، مثبل
حقوق : ؛ األبواب الموصدة2003ٌسمبر كانون األوالد ،الخاصة بالنساء والبنات فً إفرٌقٌا والمتعلقة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

انتهاكات بشؤن : ؛ افتراس الضعفاس2003أؼسطس /آباإلنسان الخاصة بالمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً الصٌن، 

المنزلً وقابلٌة  العنؾ: موتى فً صمت؛ 2003أؼسطس /آببفٌروس نقص المناعة المكتسبة فً بنجبلدٌش، األشخاص األكثر عرضة لئلصابة 
سوء تصرؾ الشرطة والتقلٌل : اإلساءة للمتعاطً؛ 2003أؼسطس /، آببفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً أوؼندا النساء لئلصابة

    www.hrw.org.2003ماٌو /، أٌارمن الضرر وفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
أنقذوا  ،بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز صابةلئلوالشباب المعرضٌن  طفالاألدور الوصمة والتمٌٌز فً زٌادة عدد أنظر مثبل  52

  www.savethechildren.org.uk: 2001نوفمبر /تشرٌن الثانًة، المملكة المتحداألطفال ب
53

بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض تقوم منظمة هٌومان راٌتس ووتش بإصدار تقارٌر حول آثار التمٌٌز على المجوعات المعرضة لئلصابة  

وصمة الكما ٌمكن الحصول على المزٌد من العلومات عن األبحاث بهذا الصدد فً  .وأٌضا توابع التصدٌات الفعالة للفٌروس ومرض اإلٌدز اإلٌدز
، األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز، برنامج وخطة عمل نظريعمل  إطار: فٌروس نقص المناعة المكتسبةالمتعلقان بوالتمٌٌزجتماعٌة اال

 www.unaids.org.2002ماٌو /أٌار
54

. 2003المركز الدولً ألبحاث المرأة ، ا وتتنزانٌا وزامبٌاالتحرر من وصمة فٌروس نقص المناعة المكتسبة واإلٌدز فً أثٌوبً  
www.icrw.org  

55
تصرٌح بخصوص قٌود السفر المتعلقة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض للحصول على النهج المقترحة لوضع قٌود على السفر، أنظر  

  www.iom.int.2004ٌونٌو /مشترك لمكافحة اإلٌدز والمنظمة الدولٌة للهجرة، حزٌرانبرنامج األمم المتحدة الاإلٌدز، 
والمركز الدولً ، مركز الصحة والمساواة فً النوع اإلجتماعً مجموعة أدوات للعمل: فهم وتحدي وصمة فٌروس نقص المناعة المكتسبة 56

  www.changeproject.org.2003تمبر سب/أٌلولألبحاث المرأة، 
من العمل : ما الذي ٌمكن أن ٌقدمه القادة من رجال الدٌن بخصوص فٌروس نقص المناعة المكتسبة المتسبب بمرض اإلٌدزعلى سبٌل المثال،  57

والمجلس العالمً لؤلدٌان والسبلم، برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز و ولةصندوق األمم المتحدة للطؾ، أجل االطفال الصؽار والشباب
  www.unicef.org.2003ر بنوفم/تشرٌن الثانً
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فٌروس نقص المناعة المكتسبة تعلقة بماألبحاث ال :، النشرة الخامسةفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزإدماج الدروس المستفادة فً  58

 .أوكسفام، فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزنتابج األبحاث المحلٌة حول : على المستوى المحلً والنشرة السادسةومرض اإلٌدز 
59

  www.humanitarianinfo.org.6. ، ص2003، جنة الدابمة المشتركة بٌن الوكاالتلّ ال ،الطوارئحاالت رشادات الخاصة بالتدخل فً اإل 
60

فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض بأنظر النقاش حول الطرق التً ٌمكن أن ٌساهم بها العمل اإلنمابً واإلنسانً فً زٌادة القابلٌة لئلصابة  

 .30-26. ص، المكتسبة ومرض اإلٌدز فً برامج التنمٌة والبرامج اإلنسانٌة إدماج فٌروس نقص المناعة، .س هولدن،وآثارهما فً  اإلٌدز
61

 ،تطبٌق برامج التنمٌة والبرامج االنسانٌة لتواكب تحدي فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز: اإلٌدز فً خطة العمل، .س ،هولدن 

فٌروس نقص المناعة المكتسبة حات العملٌة إلجراء األبحاث المجتمعٌة إلدماج أنظر االقترا. 2003دٌسمبر /، كانون األولالمملكة المتحدةأوكسفام 

 (.الوحدة العاشرة)والعمل اإلنسانً ( الوحدة السابعة)فً العمل اإلنمابً  ومرض اإلٌدز
62

فٌروس بمن هم المصابٌن  ، لٌس الؽرض هنا أن نحددفٌروس نقص المناعة المكتسبةبما أن الكثٌر من الناس لٌسوا على علم بوضعهم بالنسبة ل 

، ولكن استخدام المعرفة داخل منظماتنا ومجتمعاتنا وقدرات مراكز الدعم الخاصة بنا لتحدٌد من لدٌهم القابلٌة نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

ساء البلتً ال تشاركن فً أنشطة أو وآثارهما، مثبل األطفال المتسربٌن من المدارس أو الن فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزبلئلصابة 

 .برامج المجتمع
63

، إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً برامج التنمٌة والبرامج اإلنسانٌةهولدن، . إن النماذج المذكورة هنا مستقاة من س  
 .تجنة الدابمة المشتركة بٌن الوكااللّ ال ،الطوارئحاالت رشادات الخاصة بالتدخل فً اإلو

64
-110. أنظر النقاش حول المراقبة والتقٌٌم، ص، إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً برامج التنمٌة والبرامج اإلنسانٌة  

113. 
65

بٌن ٌر التداخل ٌناقش هذا التقر. 2003االتحاد الدولً لجمعٌات الصلٌب األحمر والهبلل األحمر، لٌس العمل المعتاد، ...جنوب إفرٌقٌاأنظر مثبل  

وانعدام األمن الؽذابً والضعؾ والفقر فً جنوبً إفرٌقٌا كما ٌقترح نظاما متكامبل لدعم العاببلت  زاإلٌدومرض  فٌروس نقص المناعه المكتسبة

واألمن الؽذابً وٌشمل الرعاٌة المنزلٌة والمٌاه والصرؾ الصحً  زاإلٌدومرض  فٌروس نقص المناعه المكتسبةبوالمجتمعات المعرضة لئلصابة 

  www.ifrc.org. وتوفٌر مصادر الدخل وأشٌاء أخرى
66

 .84-82. المصدر السابق، أنظر النقاش حول كٌفٌة تؤقلم العاببلت مع الصدمة وعواقب هذا بالنسبة للعمل اإلنمابً، ص 
67

، 2004، أوكسفام زاإلٌدومرض  ٌع ٌنقذ المبلٌٌن من الشباب من فٌروس نقص المناعه المكتسبةن توفٌر التعلٌم للجمأكٌؾ : التعلم من أجل البقاء 

  www.oxfam.org.uk.5. ص
إدماج فٌروس نقص ، .د وفازانً. ولكنز مفً  42. أنظر، مثبل، دراسة الحالة حول شبكة الزراعة الطبٌعٌة فً زٌمبابوي، المعٌشة الرٌفٌة، ص 68

  www.vso.org.uk.2002، الخدمات التطوعٌة فً الخارج التوعٌةالنظر لما بعد : المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
69

 .85-84. ، صإدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً برامج التنمٌة والبرامج اإلنسانٌة 

 
70

 .77-85. المصدر السابق، ص 
مرض فٌروس نقص المناعة المكتسبة وفهم الروابط بٌن عدم تكافإ النوع االجتماعً وقلة الحصول على الماء و: اإلطار النظري. چكٌم،  71
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 .المصدر السابق 



 المالحق -الفصل الخامس 
 

 التوقٌع على المدونة 5.1

قامت المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً وقعت على المدونة باإلعبلن عن إقرارها للمبادئ التً تشتمل علٌها المدونة والتزامها 
لجٌدة فً دور المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً التصدي لفٌروس نقص المناعة بها مما ٌفصل رإٌة القطاع للممارسات ا

ٌمكن للمنظمات ؼٌر الحكومٌة الموقعة على المدونة أن تستخدم شعار المدونة ونص الشعار فً  . المكتسبة ومرض اإلٌدز
نظمات ؼٌر الحكومٌة التً نحن نقر مدونة الممارسات الجٌدة للم: "مطبوعاتها وعلى مواقعها اإللكترونٌة ونص الشعار هو
 "تتصدى لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

 

هذا ألن التوقٌع على جزء من المدونة قد ٌقلل من  .لٌس من الممكن أن توقع أي منظمة على جزء من المدونة وتترك الباقً
أنظر )تهدؾ المدونة إلى تعزٌزه  شؤن عمل المنظمات ؼٌر الحكومٌة الموقعة على المدونة وٌضعؾ الصوت الجماعً التً

  (.بعنوان عن المدونة وحٌز التطبٌق 1.6الفقرة 

 

عندما ٌتم االنتهاء من المرحلة الثانٌة لهذا المشروع وهً تطبٌق المدونة، سٌمكن للمنظمات ؼٌر الحكومٌة التً ال زالت 
هذه العملٌة على الموقع اإللكترونً لمدونة  وستتوفر أحدث المعلومات حول . ترؼب فً التوقٌع على المدونة أن تفعل ذلك

  .www.hivcode.org: الممارسات الجٌدة وهو

 

 تطبٌق المدونة 5.2

 حٌز التطبٌق

إن هذه المدونة وثٌقة شاملة تعكس العمل المتنوع للمنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تتصدى لفٌروس نقص المناعة المكتسبة 
ولكن سٌتم مساعدة المنظمات  .لمنظمات ؼٌر الحكومٌة بتطبٌق المدونة بحذافٌرهاولٌس فً نٌتنا أن نلزم ا .ومرض اإلٌدز

ؼٌر الحكومٌة الموقعة على المدونة على تطبٌق المبادئ اإلرشادٌة والتشؽٌلٌة ومبادئ البرمجة المتعلقة بعملها وذلك فً 
  .إطار زمنً مناسب الحتٌاجاتها مع التركٌز على التحسٌن المستمر

 

 عمل قٌد التطوٌر :ٌق المدونةنموذج لتطب

خبلل المشاورات مع المنظمات ؼٌر الحكومٌة حول مسودة المدونة، اتضحت أهمٌة تقدٌم الدعم للمنظمات ؼٌر الحكومٌة 
وعند تحدٌد نموذج التطبٌق، استعانت لجنة التوجٌه بالخبرات  .الموقعة على المدونة حتى تتمكن من تطبٌق المدونة بفعالٌة

 :إدارة مدونات أخرى بٌن الهٌبات المختلفة وهًالسابقة فً 

 مدونة السلوك للحركة الدولٌة للصلٌب األحمر والهبلل األحمر والمنظمات ؼٌر الحكومٌة لئلؼاثة فً حاالت الكوارث  

  المٌثاق اإلنسانً والمعاٌٌر الدنٌا لمواجهة الكوارث": اسفٌر"مشروع 

 رة ودعم العاملٌن فً مجال اإلؼاثةمدونة الممارسات الجٌدة إلدا :عمال اإلؼاثة. 

 

نظرا لتنوع المنظمات ؼٌر الحكومٌة الموقعة على المدونة، فقد تبٌنت لجنة التوجٌه أنه سٌكون هناك اختبلؾ فً نهج 
استخدام المدونة وتطبٌق المبادئ فً سٌاقات مختلفة ورفع التقارٌر عن مدى التقدم تبعا لنوع المنظمة ؼٌر الحكومٌة 

فهناك المنظمات ؼٌر الحكومٌة الدولٌة ذات المكاتب الفرعٌة فً الدول وهناك أٌضا منظمات أعضاء فً شبكات  .الموقعة
وبالتالً، فإن النهج المقترح اتباعه فً عملٌة التطبٌق ٌتسم بالمرونة،  .أو اتحادات وأٌضا المنظمات ؼٌر الحكومٌة المحلٌة

.  ؼٌر الحكومٌة الموقعةفهو مصمم لٌتم تعدٌله بالتعاون مع المنظمات 
 

ومن المتوقع أنه سٌتم مساعدة المنظمات ؼٌر الحكومٌة الموقعة على استخدام المدونة فً عملها وعلى تصمٌم عملٌة رفع 
وتشمل البناء على نظم المراقبة  ،التقارٌر حول استراتٌجٌات تطبٌق المدونة باستخدام عملٌة مبنٌة على المراجعة االجتماعٌة

 . واالعتماد المتبعة فً منظماتهاوالتقٌٌم 
 

تستخدم المنظمات التً ال تهدؾ للربح والشركات األخبلقٌة المراجعة االجتماعٌة لقٌاس األداء طبقا لؤلهداؾ االجتماعٌة  
ٌمكن لكل منظمة  فً المراجعة االجتماعٌة حٌث أنه" الرسوب"أو " النجاح"إذن ال ٌوجد مكان لفكرة  .واألخبلقٌة وتحسٌنه
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تإكد المراجعة االجتماعٌة على التعلم المإسسً وأٌضا على  .ن تتحرك تبعا لسرعتها فً تطبٌق دورة التحسٌن المستمرةأ
وأن تراجع وتبنً على نظم المراقبة والتقٌٌم والجودة " من حٌث نحن"كما تشجع المنظمات على أن تبدأ  .تدرٌب األفراد

  .ظم ٌجب أن تراجع وتستخدم وتعدل قبل أن تستحدث نظم جدٌدةفهذه الن .المتبعة عندما تقوم بقٌاس األداء
 

عندما تكتمل المرحلة الثانٌة من المشروع، سٌطلب من المنظمات ؼٌر الحكومٌة الموقعة أن تعد التزاما بتطبٌق المدونة 
ار المدونة ونص وٌمكن للمنظمات ؼٌر الحكومٌة الموقعة على المدونة أن تستخدم شع.للمدونة" بطبل"كتابة وأن ترشح 

نحن نقر مدونة الممارسات الجٌدة للمنظمات ؼٌر : "الشعار فً مطبوعاتها وعلى مواقعها اإللكترونٌة ونص الشعار هو
 ".الحكومٌة التً تتصدى لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

 

 دعم التطبٌق

 .مدونةمن المتوقع أن ٌقوم مشروع المدونة بتكوٌن أمانة لتدعم تطبٌق ال 
 

المدونة حٌث أنها ستقدم المعلومات عنها وعن عملٌة التوقٌع والتطبٌق " بتسوٌق"ستكون األمانة نقطة االتصال الخاصة  
كما ستساعد المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً عملٌة التشبٌك باإلضافة إلى دعم  المنظمات ؼٌر الحكومٌة الموقعة فً 

 .استخدامهم للمدونة فً عملهم
 

األمانة بتحدٌد اآللٌات الموجودة ودعم اآللٌات المتاحة بالفعل للمنظمات ؼٌر الحكومٌة الموقعة وستحدد أٌضا  كما ستقوم
وبناءا على عملٌة التحدٌد، ستقدم األمانة الدعم للمنظمات ؼٌر الحكومٌة الموقعة الستخدام  .الحاجات التً لم ٌتم تلبٌتها بعد

ادرات الرامٌة إلى العمل المشترك بٌن المنظمات ؼٌر الحكومٌة الموقعة فً نفس المدونة فً عملها وٌشمل ذلك دعم المب
  .البلد أو اإلقلٌم

 

من المتوقع أن تقوم المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً وقعت على المدونة بتطبٌقها بطرق مختلفة مثل استحداث وحدات تدرٌبٌة 
اء أو استخدام المبادئ التً تحتوي علٌها المدونة فً تطوٌر مع شركاءها من المنظمات ؼٌر الحكومٌة أو المنظمات األعض

ٌعد عمال اإلؼاثة ومشروع  . مإشرات مبلبمة إلطار عملها والتً ٌمكن استخدامها لدى تطوٌر وتطبٌق وتقٌٌم برامج محددة
ذلك ورش العمل  أمثلة مفٌدة لؤلنشطة المحتملة التً ٌمكن تقدٌمها للمنظمات ؼٌر الحكومٌة الموقعة بما فً" اسفٌر"

لدى العدٌد من المنظمات ؼٌر الحكومٌة أنظمة  .والدراسات األساسٌة ومراكز الموارد والرامج التجرٌبٌة ونصابح الخبراء
ستقدم األمانة المساعدة للمنظمات ؼٌر الحكومٌة الموقعة الستخدام النظم  .قابمة للمراقبة والتقٌٌم وضمان الجودة أو االعتماد

 .أمكن لقٌاس أدابها فً تطبٌق المدونة وٌشمل ذلك تحسٌن المسإولٌةالقابمة كلما 
 

 

للحصول على مزٌد من المعلومات  .لقد بدأت لجنة التوجٌه المرحلة الثانٌة من المشروع والتً تشمل تؤمٌن التموٌل البلزم
 www.hivcode.org: عن المرحلة الثانٌة، ٌمكنكم زٌارة موقع مدونة الممارسات الجٌدة

 

 النسخة اإللكترونٌة والمراجعات المستقبلٌة للمدونة

والذي ٌحتوي  www.hivcode.org: إن النسخة اإللكترونٌة لمدونة الممارسات الجٌدة متاحة على الموقع اإللكترونً
لقد تمت ترجمة المدونة إلى الفرنسٌة واإلسبانٌة والروسٌة كجزء من  . معلوماتلانوٌة لأٌضا على وصبلت للمصادر الث

   .المرحلة الثانٌة للمشروع
 

بمعنى أنها ٌجب مراجعتها حتى تعكس المبادئ والممارسات وقاعدة األدلة التً تإٌد " حٌة"إن المدونة عبارة عن وثٌقة 
مٌة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وتقدم الموارد الحدٌثة التصدي الناجح من قبل المنظمات ؼٌر الحكو

   XXإننا نرحب بتعلٌقاتكم لذا فقد أرفقنا استمارة لهذا الؽرض فً الصفحة رقم  .لدعم تطبٌقها
 

المصادر  الرئٌسٌة  5.3
 

المصادر  الرئٌسٌة  5.3
سان  حقوق اإلنمناصرة مرض اإلٌدز ووفٌروس نقص المناعة المكتسبة 

 

http://www.hivcode.org/
http://www.hivcode.org/
http://www.hivcode.org/
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ستثنابٌة للجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة المرض اإلٌدز، الجلسة اوإعبلن اإللتزام بشؤن مكافحة فٌروس نقص المناعه المكتسبة 
 www.un.org.  2001ٌونٌو /حزٌران 27لى إ 25مرض اإلٌدز، فً الفترة من وبشؤن فٌروس نقص المناعه المكتسبة 

      
 

المجلس الدولً للمنظمات اإلٌدز،  ومرض دلٌل الدفاع الخاص بإعبلن اإللتزام بمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة 

 www.icaso.org.  2001أكتوبر /تشرٌن األول ،العاملة فً مجال اإلٌدز
 

لؤلمم المفوضٌة السامٌة مكتب ، المكتسبة ومرض اإلٌدز وحقوق اإلنساناإلرشادات الدولٌة حول فٌروس نقص المناعة 
. 1998، األمم المتحدة ، نٌوٌورك وجنٌؾ ، برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدزو اإلنسان لحقوقالمتحدة 

www.ohchr.org  مرض اإلٌدزوجدٌدة لمعالجة فٌروس نقص المناعة المكتسبة  مراجعة اإلرشادات لتعكس معاٌٌر تتم 
: وحقوق اإلنسان رض اإلٌدزومفٌروس نقص المناعة المكتسبة . وتطوٌر القانون الدولً حول الحق فً التمتع بالصحة

السامٌة لؤلمم  المفوضٌة، والرعاٌة والدعمعبلج الوقاٌة والالحصول على ، 6رقم  المعدلة الفقرة اإلرشادٌة، دولٌةإرشادات 
هاتان الوثٌقتان متاحتان على . 2002، مارس زاإلٌدالمشترك لمكافحة ألمم المتحدة اوبرنامج  المتحدة لحقوق اإلنسان

 www.ohchr.ch: الموقع
 
 

ودلٌل دفاع  ٌدز وحقوق اإلنسانرض اإلومملخص المنظمات ؼٌر الحكومٌة بشؤن إرشادات فٌروس نقص المناعة المكتسبة 
المجلس الدولً للمنظمات وحقوق اإلنسان،  لئلرشادات الدولٌة بشؤن فٌروس فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

 www.icaso.org.  1999، العاملة فً مجال اإلٌدز
 
 

نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فٌروس اس توافقها مع اإلرشادات الدولٌة بشؤن تحلٌل الحقوق لقًأداة ل. هـ ،واتشٌرز
 www.ancahrd.org. 1999، المجلس األسترالً القومً الخاص بمرض اإلٌدز واألمراض المتعلقة به، وحقوق اإلنسان

 
: ا المنهج فً كل من نٌبال وكمبودٌاتم تنفٌذ المراجعات التشرٌعٌة لتطبٌق هذ

  مراجعة تشرٌعٌة، المركز القومً للسٌطرة على : وحقوق اإلنسان نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزفٌروس
ومنتدى المرأة بنٌبال، القانون والتنمٌة ، " وضع السٌاسات"مرض اإلٌدز واألمراض المنقولة جنسٌا، مشروع 

2004 .

 وحقوق  فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزبمراجعة التشرٌعات الخاصة هـ،  ،ووتشٌرز. س ،وارد
. 2003بكمبودٌا، "  وضع السٌاسات"ومشروع  الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌةاإلنسان بكمبودٌا، 

www.policyproject.com 
 

أداة للتنمٌة والمنظمات المعنٌة بالمجتمعات  –منهج حقوق اإلنسان : مكتسبة ومرض اإلٌدزبرمجة فٌروس نقص المناعة ال
الكندٌة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة  القانونٌةالشبكة نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، فٌروس والتً تتعامل مع 

 www.aidslaw.ca. 2004 ،ومرض اإلٌدز
 

المجلس الدولً للمنظمات العاملة فً مجال اإلٌدز وحقوق اإلنسان،  مختصر فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

زافٌٌر باجنود للصحة وحقوق اإلنسان، مدرسة هارفارد للصحة -والبرنامج  العالمً للصحة وحقوق اإلنسان بمركز فرانسوا
 www.icaso.org. 2004العامة، 

 
نساء المصابات بفٌروس ، المجتمع الدولً للالنساء الحامبلت لفٌروس نقص المناعة المكتسبة وحقوق اإلنسان: وثٌقة الرإٌة

 www.icw.org. 2004، ص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزنق
 

، ودلٌل الدفاع عن الحقوق 2001ٌونٌو /نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، حزٌرانوس فٌربشؤن المناصرة دلٌل 
 www.ippf.org. 2001ٌونٌو /تحاد الدولً لتنظٌم األسرة ، حزٌرانواإلنجابٌة، اال الجنسٌةالصحٌة 

 
لحكومٌة والمنظمات المعنٌة بتنمٌة المجتمعات التً تتعامل مع مجموعة أدوات لدعم المنظمات ؼٌر ا  –المناصرة فعلٌا

نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز،  فٌروسنقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، التحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس 
 www.aidsalliance.org. 2002ٌونٌو /حزٌران
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 www.careusa.org. 2001الدولٌة، " كٌر"، منظمة دلٌل تشجٌع تؽٌٌرالسٌاسة: واإلرشاداتناصرة المأدوات 
 

األمم المتحدة حول  دلٌل المدافع حول عمل الهٌبات المعنٌة برصد تطبٌق اتفاقٌة: المساعدة فً الحصول على الحقوق
 www.crlp.org. 2002ة، مركز حقوق الصحة اإلنجابٌة، الحقوق الجنسٌة واإلنجابً

 
، مركز اإلنمابٌةأداة لرصد تنفٌذ أهداؾ األلفٌة : أداء الحقوق اإلنجابٌة  للنساء المصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة

فٌروس نقص المصابات بالمجتمع الدولً للسٌدات ، ةمنظمة حماٌة صحة المرأ، حة والمساواة فً النوع اإلجتماعًالص
 www.icw.org. 2004والمعهد الباسٌفٌكً لصحة المرأة،  مرض اإلٌدزوالمناعة المكتسبة 

 
لحقن، لمتعاطً المخدرات عن طرٌق اومرض اإلٌدز  فٌروس نقص المناعة المكتسبةتجنب اإلصابة بمرض : دلٌل دفاع

 برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدزالمإسسة الدولٌة للحد من الضرر، الذي نشرته منظمة الصحة العالمٌة ، 
 www.who.int. 2004ومكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة، 

 
. 2002، لندن اإلنجابٌة، كتب زدالصحة الجنسٌة و إلى تحقٌقتحوٌل المناهج  :تحقٌق األهداؾ. وولبورن، أ ،.كورنوال، أ

 

متضررة إشراك مرضى اإلٌدز والمجتمعات ال
 

نقص المناعة المكتسبة ومرض تضررٌن من فٌروس ألشخاص المصابٌن أو الملمشاركة أكبر : تطبٌقلى الإ أدمن المب
. 1999سبتمبر /أٌلول ،ٌدزاإل لمكافحةالمشترك  األمم المتحدة برنامجبالخاصة الجٌدة لممارسات ا مجموعة، اإلٌدز

www.unaids.org 
 

 2003 ،اإلٌدز فً فٌتنام ، مشروع الرعاٌة والسٌاسة أكبر للمصابٌن بمرضتفعٌل مشروع إشراك : المضً قدما
www.policyproject.com 

 
فٌروس نقص المناعة المكتسبة المصابات ب، المجتمع الدولً للسٌدات حقوقنا: المشاركة وصٌاؼة السٌاسات: ورقة الرإٌة

 www.icw.org. 2004مرض اإلٌدز، و
 

كتٌب من أجل األشخاص الذٌن ٌعانون من . من أجل التؽٌٌر تؤسٌس مجموعات المساعدات الذاتٌة والدفاع: التنمٌة اإلٌجابٌة
مرض اإلٌدز ، الشبكة العالمٌة لؤلشخاص المتعاٌشٌن مع فٌروس نقص المناعة المكتسبة وفٌروس نقص المناعة المكتسبة 

 www.gnpplus.net المتسبب بمرض اإلٌدز
 
 

فٌروس نقص المناعة المكتسبة المصابات بالمجتمع الدولً للسٌدات الحاملة للفٌروس على قٌد الحٌاة، مجموعة بقاء المرأة 
  www.icw.org، مرض اإلٌدزو
 

بج نتا: مشاركة متزاٌدة لؤلشخاص المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة فً توصٌل خدمات المنظمات ؼٌر الحكومٌة
مرض اإلٌدز، ملخص للتقرٌر الذي  و من دراسة أربع بلدان، التحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة

 www.aidsalliance.org. 2002ٌولٌو /، تموز"هورٌزونز"نشرته  
 

، الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة رض اإلٌدزنقص المناعة المكتسبة وممشاركة االطفال فً برمجة 
 www.aidsalliance.org. 2002دٌسمبر /المتسبب بمرض اإلٌدز، كانون األول

 
لصلٌب جمعٌات االدولً لواالتحاد  الشبكة العالمٌة للمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز عمل: كة هامةراش

 2003، برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدزممارسات من الاألحمر والهبلل األحمر، مجموعة أفضل 
www.unaid.org. 

 
عمل عبر  أداةتصاالت الصحٌة، ، شراكة اإلدلٌل مٌدانً :كٌفٌة تعببة المجتمعات من أجل القٌام بتؽٌٌرات صحٌة وإجتماعٌة

 www.hcpartnership.orgشبكة االنترنت على موقع 
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، مارس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزالتحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس : مجموعة أدوات حول طرق الشراكة
1999 .www.aidsalliance.org 

 
، التحالؾ فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزالمجتمع بشؤن مكافحة  عملاستدامة وتوسٌع : بناء الشراكات

 www.aidsalliance.org.  2002مرض اإلٌدز، مارس والدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة 
 

، نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزمراجعة التؤثٌرات والممارسات السلٌمة لبرمجة : تعببة المجتمع ومناهج المشاركة
. 2004مرض اإلٌدز، عام والتحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة 

 
 

مخاطبة السكان المعرضٌن لإلصابة : الشاملةالقضاٌا 
 

ضٌة السكان المعرضٌن إلصابة  تعد مسؤلة متضمنة وهامة، فإن الموارد المبلبمة للعمل مع سكان معٌنٌن  ٌمكن حٌث أن ق
. أٌضا أن توجد أٌضا من خبلل مجاالت  البرمجة المحددة فً قسم الموارد الربٌسٌة

 
 http://womenandaids.unaids.orgاإلبتبلؾ العالمً للنساء ومرض اإلٌدز ، 

 
وقضاٌا متعلقة بالنوع  ،فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزمجموعة تدرٌبٌة حول : ، معابر هامة.ولبورن، أ

، استراتٌجٌات من أجل األمل، 1995، ، مهارات التواصل والعبلقات(جندرال)اإلجتماعً 
www.steppingstonesfeedbach.org 

 
والجنس و فٌروس  www.ids.ac.ukتقرٌر شامل : النوع اإلجتماعً وفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

والنوع اإلجتماعً، تنمٌة الجسور  www.ids.ac.ukمجموعة مصادر داعمة : نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
  2002سبتمبر /أٌلول

 
 2003ج النوع اإلجتماعً  فً برامج  فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، منظمة الصحة العالمٌة، ادمإبرامج 

www.who.int 
 
عببة، الخدمات التطوعٌة فً الخارج، تشرٌن النساء والرجال والتنمٌة والت: ج النوع اإلجتماعً ومرض اإلٌدزادمإ

 www.vso.org.uk. 2003أكتوبر /األول
 

، المكتسبة المصابات بفٌروس نقص المناعةالنساء فٌروس نقص المناعة المكتسبة والمصابات ب الشابات: أبحاث منظورٌة
مرض وفٌروس نقص المناعة المكتسبة المصابات بالمجتمع الدولً للسٌدات عً، الفقر وعدم المساواة فً النوع اإلجتما

 www.icw.org. 2004، اإلٌدز
 

 www.policyproject.com 2003، ، مشروع سٌاساتنقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز شراكة رجال فً
 

  - فٌروس نقص المناعة المكتسبةو النوع اإلجتماعً والنشاط الجنسً: ، والتصدي لمرض اإلٌدزالعمل مع الرجال
 .2003مرض اإلٌدز، وحالة، التحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة  اتمجموعة دراس

www.aidsalliance.org 
 

أنقذوا كتٌب المدربٌن، منظمة  : نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزبحقوق األطفال والشباب المصابٌن والمتؤثرٌن 
 org.ukwww.savethechildren.  2001( المملكة المتحدة) األطفال

 
ترك حول تقدٌرات األٌتام واستراتٌجٌات البرامج، برنامج األمم المتحدة المشترك تقرٌر مش: 2004أطفال على الحافة عام 

  www.unicef.org.2002ٌولٌو /، تموزالوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌةلمكافحة اإلٌدز وصندوق األمم المتحدة للطفولة و

 
المبادئ وإرشادات العمل الخاصة : نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزبن ٌحتمل اصابتهم ن الذيواألٌتام واألطفال اآلخر

 www.ifrc.org. 2002بالبرمجة، االتحاد الدولً للصلٌب األحمر والهبلل االحمر ، 
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برنامج األمم األمم المتحدة للطفولة ودوق ، صنالفرص فً األزمات: الشباب ونقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
 www.who.int 2002ومنظمة الصحة العالمٌة ، المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز 

 
 كبار السن كراعٌن لؤلٌتام واألطفال اللمعرضٌن لؤلصابة، التحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص: عاببلت فً طً النسٌان

 www.aidsalliance.org 2003مرض اإلٌدز ومإسسة مساعدة كبار السن الدولٌة، والمناعة المكتسبة 
 
 

من العمل : ما الذي ٌمكن أن ٌقدمه القادة من رجال الدٌن بخصوص فٌروس نقص المناعة المكتسبة المتسبب بمرض اإلٌدز
والمجلس برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز و صندوق األمم المتحدة للطفولة، صؽار والشبابأجل االطفال ال

 www.unicef.org 2003ر بنوفم/تشرٌن الثانًالعالمً لؤلدٌان والسبلم، 
 

بحث موجز، مإسسة مساعدة كبار السن الدولٌة،  :والتقدم فً العمر نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزفٌروس 
 www.helpage.org  2003ماٌو /أٌار
 

، برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز ، المستجدات التقنٌة،الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال اإلٌدز والرجال
2000 www.unaids.org 

 
كتٌب خاص بتصمٌم وإدارة البرامج، الفصل : مرضىالورعاٌة ز نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدفٌروس الوقاٌة من 

هٌبة وعمبلءهم وشركاءهم، البالنسبة للعاملٌن فً الجنس التجاري الحد من خطر فٌروس نقص المناعة المكتسبة : الثامن
 www.fhi.org 2004 ،سرةالدولٌة لصحة األ

 
تحلٌل برمجة الحد من فٌروس نقص المناعة المكتسبة بؽرض الحد من تناقل : جزء من الحل: العاملون فً الجنس التجاري

 2002لعاملٌن فً الجنس التجاري، ا، شبكة مشروعات النامٌةالدول فً الجنس التجاري الفٌروس خبلل 
www.nswp.org 

 
 القانونٌةالشبكة ، مناقشة القضاٌا األخبلقٌة: لمدمنً الحقن المخدرةبفٌروس نقص المناعه المكتسبة  ةتوفٌر الخدمات المتصل

 www.aidslaw.ca. 2002 ،الكندٌة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
 

لمؽاٌري الهوٌة الدولٌة المجلة المخاطر والوقاٌة والرعاٌة، : نقص المناعة المكتسبةوفٌروس مؽاٌروا الهوٌة الجنسٌة 
 www.symposion.com 1997الجنسٌة، 

 
 بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزى برامج خاصة دلٌل حول خلق مجتمع ناجح قابم عل: اإلٌجابٌات والسلبٌات

 www.pasan.org 2002 ،مرض اإلٌدزو لسجناء المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبةاللسجناء، شبكة عمل دعم 
 

ون، فصل خاص بمعلومات واقعٌة عن فٌروس والوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة فً السجالعدوى . يإ ،كانتور
 http://hivinsite.ucsf.eduنقص المناعة المكتسبة  

 
 القانونٌةالشبكة فً السجون، كندا ،  نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزفٌروس حول  لوقابعصحٌفة  13سلسلة من 

 www.aidslaw.caعة المكتسبة ومرض اإلٌدزالكندٌة لفٌروس نقص المنا
 

 2001 ،برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز السكان ومرض اإلٌدز، المستجدات التقنٌة،حركة 
www.unaids.org 

 
  2004ٌولٌو /، المنظمة الدولٌة للهجرة، تموزة المكتسبة ومرض اإلٌدزنقص المناعفٌروس والسكان  حركة

www.iom.int 
 

 synergyالحد من نقل فٌروس نقص المناعة المكتسبة فً األماكن الخاصة بعمل المهاجرٌن ، مشروع : العملمواكبة 
 www.synergyaids.com 2002 وجامعة واشنطن مركز التعلٌم الصحً والبحث،

 

ة  نظمًالمصادر الم
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المنظمات القابمة على أو، المنظمات ؼٌر الحكومٌة نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز حولمجموعة أدوات داعمة 
مرض اإلٌدز، وة فٌروس نقص المناعة المكتسبة خدمة المجتمع، أسطوانة مدمجة وموقع الكترونً، التحالؾ الدولً لمكافح

 www.aidsalliance.org 2002دٌسمبر /الطبعة الثانٌة، كانون األول
 

 www.peopleinaid.org 2003، الطبعة الثانٌة عمال اإلؼاثة، عمال اإلؼاثةالجٌدة فً إدارة ودعم  اتالممارسمدونة 
 

مرض و دلٌل للمنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تقوم بإدارة برامج مكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة: العمل بشكل أٌجابً
دٌسمبر /ألول، كانون ابالمملكة المتحدة االتحاد الخاص باإلٌدز والتنمٌة الدولٌةاإلٌدز فً أماكن العمل، المملكة المتحدة ، 

  www.aidsconsortium.org.ukبكة االنترنت ش، ٌقدم أٌضا قابمة جٌدة لمصادر متاحة على  2003
 

 
  -صٌة يمسودة تلخ –فٌروس نقص المناعة المكتسبة المتسبب بمرض اإلٌدز وسٌاسات اإلستفادة الطبٌة  :تنمٌة مكان العمل
 www.aidsalliance.org 2003دٌسمبر /مرض اإلٌدز، كانون األولوفٌروس نقص المناعة المكتسبة لالتحالؾ الدولً 

 
مجموعة أدوات لتقٌٌم وبناء القدرات للحصول على إستجابات وخدمات عالٌة  –تحلٌل قدرة المنظمات ؼٌر الحكومٌة 

التحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة ، دة بخصوص فٌروس نقص المناعة المكتسبة المتسبب بمرض اإلٌدزالجو
 www.aidsalliance.org 2004مرض اإلٌدز، و المكتسبة

 
 www.unaids.orgة والتقٌٌم  بلمراقحول البرمجة وابرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز مصادر 

 
طار العمل الخاص باقامة جسور بحث وسٌاسة حول إ ،اإلنمابٌةالبحث والسٌاسة فً العملٌة : معهد التنمٌة فً الخارج

 www.odi.org.ukمرض اإلٌدز وفٌروس نقص المناعة المكتسبة 
 

استراتٌجٌات المنظمات ؼٌر  -الجمعٌات  بخصوص فٌروس نقص المناعة المكتسبة المتسبب بمرض اإلٌدز عملتوسٌع 
الحكومٌة والجمعٌات القابمة على خدمة المجتمعات للعمل قدما، التحالؾ الدولً لمكافحة  فٌروس نقص المناعة المكتسبة 

 www.aidsalliance.orgأنظر التقارٌر والدراسات، التقدم  . 2001ٌونٌو /مرض اإلٌدز، حزٌرانو
 

التحدٌات التً تواجه توسعة أثر جهود المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً مكافحة فٌروس نقص  ؟ أهً مسؤلة نطاق .چدي ٌونج، 
والتحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص ( هوراٌزونز)امج اآلفاق ، برنالمناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً الدول النامٌة

 .2001أؼسطس /المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، آب
 

 

   الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة
 

ة الخاصة بالوقاي ، مجموعة العمل الدولٌةمخطط  العمل: التعببة العالمٌة للوقاٌة من انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة
 www.kff.org 2002ٌولٌو /من انتشار فٌروس نقص المناعة المكتسبة، تموز

 
فٌروس  سد الفجوة، مجموعة العمل الدولٌة للوقاٌة من  إنتشار: لى الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبةإالوصول 

 www.kff.org 2003ماٌو /نقص المناعة المكتسبة، أٌار
 

. 2003أكتوبر /، المعونة المسٌحٌة، تشرٌن األولفٌروس نقص المناعة المكتسبة والكنابسوالشباب : التوق للتعلم
www.christian-aid.org 

 
برنامج األمم نقص المناعة المكتسبة، المنظمة الدولٌة لصحة األسرة و مجموعة من  أفضل الممارسات للواقٌة  من فٌروس

،  تؽطً مجموعة كبٌرة من المواضٌع شاملة تعببة السكان وإؼاثة الطوارئ ، 2004المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز 
 www.fhi.orgالوقاٌة والرعاٌة واإلستشارات واإلختبارات الطوعٌة 

 
، منظمة الصحة ةالمخدرالحقن مرض اإلٌدز وتعاطً وفٌروس نقص المناعة المكتسبة على العمل حول دلٌل سلسلة 

:  2004لمٌة، االع

 للحد من نقل فٌروس نقص المناعة المكتسبةتوفٌر الحقن المعقمة : ملخص السٌاسة 

http://www.aidsalliance.org/
http://www.peopleinaid.org/
http://www.aidsconsortium.org.uk/
http://www.aidsconsortium.org.uk/
http://www.aidsalliance.org/
http://www.aidsalliance.org/
http://www.unaids.org/
http://www.odi.org.uk/
http://www.aidsalliance.org/
http://www.kff.org/
http://www.kff.org/
http://www.christian-aid.org/
http://www.fhi.org/
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 بالبدابل لمخدراتان خبلل عبلج ال فٌروس نقص المناعة المكتسبة مقانت الحد من: ملخص السٌاسة  

 الحد من  انتقال فٌروس نقل المناعة المكتسبة فً السجون : ملخص السٌاسةwww.who.int 
 

 نالحق اإلٌدز بٌن متعاطًالمكتسبة ومرض فعالٌة التوعٌه المجتمعٌه فً الوقاٌه من فٌروس نقص المناعه : أدلة على العمل
  www.who.int 2004، منظمة الصحة العالمٌة ، المخدرة

 
لجمعٌات الدولً  االتحادرشادات حول تقلٌل الضرر المتعلق بتعاطً المخدرات عن طرٌق الحقن ، إ: نشر نور العلم

 www.ifrc.org   2003الصلٌب األحمر والهبلل األحمر، 
 

  2004ماٌو /أٌار ،من الضرر، معهد المجتمع المفتوح التدرٌب على المهارات و بناء القدرات  فً أعمال الحد
www.soros.org 

 
معهد ، سٌا وأوكرانٌاوقود سٌاسات المخدرات، وباء فٌروس نقص المناعة المكتسبة فً رو: العواقب ؼٌر المقصودة

 www.soros.org  2003، التنمٌة الدولٌة لخفض درجة الضرر، المجتمع المفتوح
 

 www.unaids.orgابحث بالعنوان فً : برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدزمصادر 

 دراسات حالة دولٌة عن ممارسات تعزٌزٌة صحٌة فعالة للوقاٌة من فٌروس نقص المناعة : فً الوقاٌة شركاء
 1998، المكتسبة واإلٌدز

 2002ٌونٌو /وفٌروس نقص المناعة المكتسبة واإلٌدز حزٌران التجاري العمل فً الجنس 

 2002أؼسطس /، آبابج المطلوبةالتً تإتً النتالبرامج أو الجٌدةالممارسات : النوع اإلجتماعً واإلٌدز 

  1999، خٌارات استراتٌجٌة: لى الطفلإفٌروس نقص المناعة المكتسبة من األم انتقال من الوقاٌة 
 

 www.aidsalliances.org -اإلٌدز مرض التحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة و

 تشرٌن كتٌب تدرٌبً – للرجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال والمثلٌٌن ةتعزٌز الصحة الجنسًول مقدمة ح ،
  2001نوفمبر /الثانً

  دلٌل حول التقٌٌم التشاركً  –العمل حول فٌروس نقص المناعة المكتسبة واإلٌدز مع متعاطً المخدرات تطوٌر
  2003أؼسطس /، آبوالتجاوب

 اإلٌدزمرض فٌروس نقص المناعة المكتسبة وبمصابٌن الشخاص أللراتٌجٌات الوقاٌة است: الوقاٌة االٌجابٌة ،
 2003ٌولٌو /تموز

 ًنقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزالتصدي لفٌروس دروس مجتمعٌة حول تحسٌن : ما بعد تنمٌة الوع ،
 .1998ٌولٌو /تموز

 
: تراتٌجً ، تشملقدمت المإسسة الدولٌة لصحة األسرة سلسلة من أطر العمل االس

اتصاالت التؽٌٌر السلوكً 
ا جنسً عدوى المنقولةال

www.fhi.org 
 

تقدم صفحات الحقابق على موقع المإسسة الدولٌة لصحة األسرة معلومات حول عدة مناحً خاصة بالوقاٌة من فٌروس 
لطفل إلى امن األم العدوى  لاقتنجال الذٌن ٌمارسون الجنس مع الرجال واوالر الرحلالسكان  نقص المناعة المكتسبة، تشمل

 www.fhi.org :ومتعاطً المخدرات بالحقن
 

 STD  ،IMPACTالوفاء باحتٌاجات جمع المعلومات السلوكٌة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة واإلٌدز وبرامج 
 www.fhi.org. 1998ماٌو /مكافحة اإلٌدز ، أٌارحة األسرة و برنامج األمم المتحدة المشترك لوالمإسسة الدولٌة لص

 
الكندٌة لفٌروس نقص  القانونٌةالشبكة صفحات حقابق حول السجون وفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، 

 www.aidslaw.ca. المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
 

 

ختبارات الطوعٌة  االستشارات واال

http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.ifrc.org/
http://www.soros.org/
http://www.soros.org/
http://www.unaids.org/
http://www.aidsalliances.org/
http://www.fhi.org/
http://www.fhi.org/
http://www.fhi.org/
http://www.aidslaw.ca/
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، منظمة الصحة العالمٌة حول فٌروس نقص المناعة المكتسبةالمشورة منهج  جدٌد الختبار وإسداء  –الحق فً المعرفة 

www.emro.who.int 
 

الؾ حالت. مجموعة أدوات لمدٌري البرامج –اء بخدمات  اإلختبار واإلستشارات حول فٌروس نقص المناعة المكتسبةاالرتق
 http://who.arvkit.net 2004نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز ومنظمة الصحة العالمٌة ، فٌروس الدولً لمكافحة 

 
بالخطوات رشادات إ: إعدادات الصحة اإلنجابٌة فًفٌروس نقص المناعة المكتسبة ل ٌناالختبار الطوعًد واإلرشادمج 

 ،للسكان ألمم المتحدةا وصندوق االتحاد الدولً لتنظٌم األسرة ،ومقدمً الخدمة راءلمخططً البرامج والمد
2004www.ippf.org 

 

رعاٌة والدعم العالج وال
 
ن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً الوقاٌة القابمة على المجتمعات المحلٌة، يشراك األشخاص المصابإ

 ومرض والتحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبةاآلفاق برنامج الرعاٌة والدعم فً البلدان النامٌة، برنامج 
 www.aidsalliance.org 2003ٌولٌو /اإلٌدز، تموز

 
 www.who.int 2003الخبرات بؤوؼندا، منظمة الصحة العالمٌة : رفع مستوى العبلج المضاد للفٌروسات

 
ٌونٌو /إسسة الدولٌة لصحة األسرة، حزٌرانالم ،إطار إستراتٌجً: رعاٌة ودعم مرضى فٌروس نقص المناعة المكتسبة

 www.fhi.org، ابحث عن طرٌق األسم 2001
 

اإلٌدز فً البلدان مرض تعببة ودعم التجاوب المجتمعً حٌال فٌروس نقص المناعة المكتسبة و: الرعاٌة واالشراك والعمل
 www.aidsalliance.org 2000ٌولٌو /المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، تموزالنامٌة، التحالؾ الدولً لفٌروس نقص 

 
مجموعة من المعلومات واألدوات  –كتٌب حول الوصول إلى عبلج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 

نقص المناعة  فٌروسن بالمصابًة على خدمة المجتمع  و مجموعات والمصادر للمنظمات ؼٌر الحكومٌة و المنظمات القابم
اإلٌدز، منظمة الصحة العالمٌة مرض ، التحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة وومرض اإلٌدزالمكتسبة 

 www.aidsallians.org. 2003برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز و
 

ص المناعة المكتسبة الدولً للنساء المصابات بفٌروس نق المجتمعالوصول الى الرعاٌة والعبلج والدعم، : رإٌة بحثٌة
 www.icw.org  2004 ،ومرض اإلٌدز

 
س نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، االتحاد الدولً الجمعٌات القابمة على الرعاٌة المنزلٌة  ألشخاص مصابٌن بفٌرو

 www.ifrc.org. 2003الصلٌب األحمر والهبلل األحمر،  جمعٌاتل
 

برعاٌة  نٌقوموالذٌن ألشخاص ل إكلٌنٌكٌةدورة تدرٌبٌة : رعاٌة وعبلج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
 www.fhi.org، ابحث بالعنوان   2004صابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز أشخاص م

 
تقرٌر خبرات مشتركة  ودروس  –لى عبلج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز إتحسٌن عملٌة الوصول 

المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، التحالؾ الدولً لمكافحة  مكتسبة حول تحسٌن الوصول لعبلج خاص بفٌروس نقص
 www.aidsalliance.org. 2002فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، 

 
 

، اسطوانة مدمجة وكتٌب زالمتحدة المشترك لمكافحة اإلٌد تحسٌن الوصول الى الرعاٌة فً البلدان النامٌة ، برنامج األمم
مجموعة من المعلومات وأدوات ومصادر : حول الوصول الى عبلجات لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

فٌروس نقص المناعة المكتسبة ت المصابٌت بابمة على خدمة المجتمع  ومجموعاللمنظمات ؼٌر الحكومٌة  والجمعٌات الق
ومنظمة الصحة العالمٌة والتحالؾ الدولً لفٌروس نقص حدة المشترك لمكافحة اإلٌدز برنامج األمم المتو ومرض اإلٌدز 

 www.unaids.orgابحث عن طرٌق االسم  .2003ماٌو /المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، أٌار
 

http://www.emro.who.int/
http://who.arvkit.net/
http://www.ippf.org/
http://www.ippf.org/
http://www.aidsalliance.org/
http://www.who.int/
http://www.fhi.org/
http://www.aidsalliance.org/
http://www.aidsallians.org/
http://www.icw.org/
http://www.ifrc.org/
http://www.fhi.org/
http://www.aidsalliance.org/
http://www.unaids.org/
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 www.who.int .2003منظمة الصحة العالمٌة التؽلب على المعوقات، : منهج الصحة العامة لعبلج منع االنتكاسة
 

، ، معهد المجتمع المفتوحرةالمخدالحقن دروس حول توفٌر العبلج لفٌروس نقص المناعة المكتسبة لمتعاطً : كسر الحواجز
 www.soros.org 2004ٌولٌو /تموز

 
 www.who.int 2003، منظمة الصحة العالمٌة مكافحة انتقال العدوى من األم للطفلمبادرة : انقاذ األسر: اذ األمهاتإنق
 

فً جنوب " خاٌلتشا"تجربة برنامج : فً الرعاٌة الصحٌة األولٌة المضادة للفيزوساث القهقزيت المسببت لإليذسر العقاقي
 www.who.int 2003قٌا، منظمة الصحة العالمٌة افري
 

الحرص على حصول النساء على فرص : العقاقيز المضادة للفيزوساث القهقزيت المسببت لإليذسالنوع االجتماعً واإلٌدز و
دة األمرٌكٌة للعبلج، مركز الصحة والمساواة متساوٌة للحصول على األدوٌة من خبلل المبادرة الممولة من الوالٌات المتح

 www.genderhealth.org. 2004فبراٌر /فً النوع االجتماعً، شباط
 

 
م لصندوق األمالعناصر الربٌسٌة للخدمات ذات الجودة العالٌة، معهد الصحة األولً التابع : مناهج رعاٌة ضحاٌا الجرٌمة

 www.unicef.org. 2001فبراٌر /، شباطالمتحدة للطفولة
 

 الوصمة والتمٌٌز
 

 ،األشكال والسٌاقات والمحددات: فٌروس نقص المناعة المكتسبة واإلٌدزالمتعلقون ب التمٌٌز واإلنكارة االجتماعٌة ووصمال
 www.unaids.orgابحث بالعنوان    .2000ٌونٌو /، حزٌرانة اإلٌدزبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافح

 
، اآلفاق، برنامج وخطة عمل نظريعمل  إطار: فٌروس نقص المناعة المكتسبةالمتعلقان بوالتمٌٌزاالجتماعٌة وصمة ال

 www.popcouncil.org. 2002ماٌو /أٌار
 

المركز الدولً ألبحاث المرأة ، التحرر من وصمة فٌروس نقص المناعة المكتسبة واإلٌدز فً أثٌوبٌا وتتنزانٌا وزامبٌا
2003. www.icrw.org 

 
ركز الصحة والمساواة فً النوع اإلجتماعً ، ممجموعة أدوات للعمل: فهم وتحدي وصمة فٌروس نقص المناعة المكتسبة

 www.changeproject.org .2003سبتمبر /أٌلولوالمركز الدولً ألبحاث المرأة، 
 

لمتحدة بروتوكول وتعرٌؾ التمٌٌز ضد األشخاص المصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، برنامج األمم ا
ق االنسان وكتٌب للمشرعٌن عن  فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وحقو 2000المشترك لمكافحة اإلٌدز 
 www.unaids.orgابحث بالعنوان  ،1999، برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلٌدز والقانون، ملخص تنفٌذي

 
 الباسٌفٌك لؤلشخاص المصابٌن بفٌروس نقص المناعةو، شبكة آسٌا فٌروس نقص المناعة المكتسبة فً آسٌابسبب  التمٌٌز

 www.gnpplus.net 2003 ،المكتسبة واإلٌدز
 

 
وتطبٌق  2001" عالم العمل"و منظمة العمل الدولٌة حول فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز اتقانون ممارس

كتٌب تعلٌمً ": عالم العمل"بخصوص فٌروس نقص المناعة المكتسبة واإلٌدز و اتللممارسمنظمة العمل الدولٌة قانون 
 www.ilo.org. ، منظمة العمل الدولٌة 2002وتدرٌبً ، 

 
 ،بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز صابةلئلوالشباب المعرضٌن  الطؾاألدور الوصمة والتمٌٌز فً زٌادة عدد 

 www.savethechildren.org.uk. 2001نوفمبر /تشرٌن الثانًة، المملكة المتحدأنقذوا األطفال ب
 

مكانٌة اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، إ: الجنس مع الرجال فً كمبودٌا نالرجال الذٌن ٌمارسو
 www.policyproject.com 2004ات، سٌاسالوصمة والتمٌٌز، مشروع ال

 

http://www.who.int/
http://www.soros.org/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.genderhealth.org/
http://www.unicef.org/
http://www.unaids.org/
http://www.popcouncil.org/
http://www.icrw.org/
http://www.changeproject.org/
http://www.unaids.org/
http://www.gnpplus.net/
http://www.ilo.org/
http://www.savethechildren.org.uk/
http://www.policyproject.com/
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اللؽات، بتركٌز  ، اسطوانة مدمجة متعددة، مصادر متعددة2003عبلمات األمل، خطوات التؽٌٌر، التحالؾ العالمً للدفاع 
 خاص على تعببة وتعزٌز دور جماعات اإلٌمان وقادة الدٌن فً التعامل مع فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

 www.e-alliance.ch. بهما ٌنمتعلقالالوصمة والتمٌٌز و
 
 

ٌدز إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإل
 

كشن آ، إدماج  فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فً برامج التنمٌة والبرامج اإلنسانٌة، أوكسفام، .س هولدن،
 www.oxfam.org.uk 2004، أنقذوا األطفالإٌد و

 
امج االنسانٌة لتواكب تحدي فٌروس نقص المناعة المكتسبة تطبٌق برامج التنمٌة والبر: اإلٌدز فً خطة العمل ،.س ،هولدن

 www.oxfam.org.uk 2003دٌسمبر /، كانون األولالمملكة المتحدةأوكسفام  ،ومرض اإلٌدز
 

، الخدمات التطوعٌة فً لتوعٌةاالنظر لما بعد : إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، .وفازانً د. ولكنز م
 www.vso.org.uk 2002الخارج 

 
 www.sphereproject.org 2004الطبعة الثانٌة  لكوارث،لمواجهة ا الدنٌا معاٌٌرالنسانً والمٌثاق اإل: "اسفٌر"مشروع 

 
 2003الطوارئ ، اللجنة الدابمة المشتركة بٌن الوكاالت، حاالت دات الخاصة بالتدخل فً االرشا

www.humanitrationsinfo,org 
 

. االنسانٌة موارد أوكسفام لدعم إدماج  فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز من خبلل العمل فً تنمٌة المنظمات
www.oxfam.org.uk 

 
دلٌل، : دمج فٌروس نقص المناعة المكتسبة واإلٌدز فً برامج المنظمات ؼٌر الحكومٌة :  التعلم من خبلل الممارسة

 Futures ،2002 www.policyproject.comومجموعة السٌاسات  مشروع
 

اإلٌدز فً صلب اعمالنا الصحة الجنسٌه واالنجابٌه سٌاسات / ادماج فٌروس نقص المناعه : تعمٌم المرجعٌه واالدوات 
 http://content.ippf.org .تنظٌم األسرةالدولً لتحاد اإل،  الخطط والممارسات والبرامجالحقوق 

 
كالة خبلصة للممارسات الواعدة فً افرٌقٌا، الو: استجابات متعددة القطاعات لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

تتضمن المصادر وثابق عن التموٌل الصؽٌر والزراعة . 2003،والتحلٌل والبحث  فً افرٌقٌااألمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة 
 http://sara.aed.org. لمعرضٌن لبلصابة مثل األطفال والنساء والبلجبٌنوتنمٌة القدرات والعمل مع السكان ا

 
، التحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز، أفرٌقٌاأنحاء مذكرات تلخٌصٌة لكافة : البناء لبنات

ٌبات عن الدعم النفسً والصحة والتؽذٌة والدعم االقتصادي والتعلٌم والتضمٌن سلسلة من الكت. 2003ٌناٌر /كانون الثانً
. ٌتام وتقدٌم الدعم لكبار السن القابمٌن على رعاٌة األطفالاالجتماعً والمجتمعات العاملة مع األ

www.aidsalliance.org 
 

فٌروس نقص به رعاٌة ودعم األٌتام واالطفال المعرضٌن لئلصابة الذٌن ٌعٌشون فً عالم حماٌة والخاص بإطار العمل 
 www.unicef.org 2004ٌولٌو /تموز، صندوق األمم المتحدة للطفولة، اإلٌدزمرض المناعة المكتسبة و

 
ومرض  ٌع ٌنقذ المبلٌٌن من الشباب من فٌروس نقص المناعه المكتسبةن توفٌر التعلٌم للجمأكٌؾ : التعلم من أجل البقاء

 www.oxfam.org.uk 2004، أوكسفام زاإلٌد
 

األمن الؽذابً وتشمل  اإلٌدزومرض  فٌروس نقص المناعة المكتسبةوثابق السٌاسات الخاصة ب، األؼذٌة العالمًبرنامج 
حصول األٌتام واألطفال العالمً فً تحسٌن األؼذٌة دور برنامج  ؛اإلٌدزومرض قص المناعة المكتسبة وفٌروس ن

 www.wfp.org. لى التعلٌمالمعرضٌن لئلصابة ع
 

المسرد  5.4

http://www.e-alliance.ch/
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.vso.org.uk/
http://www.sphereproject.org/
http://www.humanitrationsinfo,org/
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.policyproject.com/
http://content.ippf.org/
http://sara.aed.org/
http://www.aidsalliance.org/
http://www.unicef.org/
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.wfp.org/
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 المصطلحات

 

لمفاهٌم العامة بخصوص أمر ما باإلضافة إلى إن المناصرة هً طرٌقة وعملٌة التؤثٌر على صناع القرار وا: المناصرة
: المجتمعات المتضررة.تعببة المجتمع لٌحقق التؽٌٌر االجتماعً بما فً ذلك تعدٌل القوانٌن والسٌاسات لتتعامل مع هذا األمر

لذٌن ٌستخدم هذا التعبٌر لٌشمل األشخاص المتضررٌن من فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز وهم األشخاص ا
 .ٌحٌط بهم خطر اإلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة وهإالء الذٌن ٌتحملون عبء ما ٌعنٌه الفٌروس ومرض اإلٌدز

 .وٌختلؾ هذا من بلد إلى بلد على حسب طبٌعة الوباء المعنً

 

إلبعاد أو التحدٌد إن التمٌٌز هو أي صورة من صور التفرٌق أو ا (.أنظر أدناه)تعبٌر عن الوصمة االجتماعٌة : التمٌٌز
 .الجزافً سواء عن طرٌق الفعل أو االستثناء بناءا على صفة موصومة

 

فٌها القوانٌن والسٌاسة العامة حقوق المصابٌن بفٌروس تعبٌر البٌبة الداعمة لٌعبر عن بٌبة تحمً ٌستخدم : البٌئة الداعمة
  .كما تدعم البرامج الفعالةنقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والمجتمعات المتضررة وتعززها 

 

ٌعنً هذا التعبٌر السٌاسات والبرامج التً تهدؾ إلى الوقاٌة من األضرار المرتبطة باستخدام الحقن المخدرة : تقلٌل الضرر
 .أو التقلٌل من هذه األضرار

 

المناعة المكتسبة  ٌقصد بذلك البرامج التً تركز على فٌروس نقص: برامج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
ومرض اإلٌدز مثل الوقاٌة من فٌروس نقص المناعة المكتسبة وبرامج العبلج والرعاٌة والدعم للمصابٌن بالفٌروس 

إن  .والمرض أو التصدٌات للفٌروس ومرض اإلٌدز المدمجة فً البرامج الصحٌة األعم والبرامج األخرى ذات الصلة
مكتسبة ومرض اإلٌدز متعلق بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز فٌروس نقص المناعة الالهدؾ من برامج 

  (.الوقاٌة من انتشار الفٌروس أو التقلٌل من الوصمة والتمٌٌز المتعلقٌن باإلصابة بالفٌروس: على سبٌل المثال)

 

لضمان مخاطبتها سانٌة ٌة واإلنئمج اإلنمااالبرٌقصد بذلك تعدٌل : إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
إن محور هذه البرامج هو الهدؾ  .ى ذلكج المترتبة علئسباب القابلٌة لئلصابة بفٌروس نقص المناعة المكتسبة والنتاأل

 (. تحسٌن دخل األسر أو األمن الؽذابً أو رفع معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة: على سبٌل المثال)األصلً 

 

بما فً " ؼٌر حكومٌة"مل هذا التعبٌر قاعدة عرٌضة من المنظمات التً ٌمكن وصفها بؤنها ٌش: المنظمات غٌر الحكومٌة
ذلك منظمات المجتمعات المحلٌة والمنظمات ذات األساس الدٌنً ومنظمات المجتمعات المتضررة بما فً ذلك المصابٌن 

جموعات النسابٌة وؼٌرها من الناشطٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز والعاملٌن فً الجنس التجاري والم
  .فً مجال التصدي لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز

 

االستراتٌجٌات المختلفة لتوسعة مجال وانتشار وأثر تصدٌاتنا لفٌروس نقص المناعة المكتسبة تعبٌر هذا الٌشمل : التصعٌد
نتشار الجؽرافً والسكانً للبرامج المتعلقة بفٌروس نقص وفً المدونة، نقصد بهذا التعبٌر توسعة اال .ومرض اإلٌدز

ومرض اإلٌدز وإدماج التصدٌات للفٌروس ومرض اإلٌدز فً البرامج الصحٌة األخرى مثل برامج  المناعة المكتسبة
 كما نستخدمه لنعبر عن إدماج فٌروس نقص المناعة المكتسبة . الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة وبرامج صحة األم والطفل

  .نسانٌةٌة واإلومرض اإلٌدز فً البرامج اإلنمابٌة 

 

هً عملٌة انتاج وإعادة انتاج عبلقات قوى ؼٌر متكافبة حٌث ٌتم خلق وتقوٌة مواقؾ سلبٌة تجاه : الوصمة االجتماعٌة
تهم مجموعة من الناس على أساس صفات معٌنة مثل وضعهم بالنسبة لفٌروس نقص المناعة المكتسبة أو جنسهم أو تفضٌبل

  . الجنسٌة أو سلوكهم وهذا من أجل إضفاء الشرعٌة على المجموعات السابدة فً المجتمع
 

تعنً المنظمة ؼٌر الحكومٌة التً تزود المنظمات ؼٌر الحكومٌة األخرى التً تنفذ : المنظمة غٌر الحكومٌة الداعمة
  .ناصرةدعم المي أو تنمٌة القدرات أو المالقنً أو الدعم الدعم الت :البرامج مجلٌا بواحد أو أكثر من اآلتً

 

نستخدم هذا التعبٌر ألن : األٌتام واألطفال الذٌن أصبحوا أكثر ضعفا بسبب فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز
فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز بطرق متعددة ولٌس فقط عندما ٌتوفى أحد الوالدٌن بسبب األطفال ٌتؤثرون ب

وكثٌرا ما ٌضطر  .هناك أعداد متنامٌة من األطفال الذٌن ٌعٌشون مع أبوٌن مرضى أو فً صراع مع الموت .ٌدزاإل
  .األطفال إلى ترك المدرسة لٌقدموا الرعاٌة أو ٌتولوا اإلنفاق على األسرة
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 شكر وعرفان 5.5

سات الجٌدة فً المرحلة األولى وٌتم اآلن دعم تم إعداد مدونة الممار : لقد تم تقسٌم مدونة الممارسات الجٌدة إلى مرحلتٌن
 .تطبٌقها فً المرحلة الثانٌة

 

 المرحلة األولى

 

 المشاورات

بعملٌة  مدونة الممارسات الجٌدة للمنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تتصدى لفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدزلقد مرت 
أما اإلضافات والتعلٌقات على المدونة فقد وردت إما . 2004أؼسطس /بمارس إلى آ/واسعة من المشاورات فً الفترة من آذار

تود لجنة التوجٌه أن تتقدم بخالص الشكر والعرفان للمنظمات العدٌدة . وجها لوجه أو عن طرٌق البرٌد اإللكترونً أو كتابة
  .واألفراد الذٌن ساهموا بخبراتهم فً تحسٌن المدونة

 

 : ه المشروعالمنظمات األعضاء فً لجنة توجً

 آكشن إٌد الدولٌة 

 كٌر بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 المجلس العالمً للصحة  

  الشبكة العالمٌة للمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز 

 مجموعة من أجل الحٌاة 

  مإسسة هونج كونج لئلٌدز 

  المجلس الدولً للمنظمات العاملة فً مجال اإلٌدز 
  ًلجمعٌات الصلٌب األحمر والهبلل األحمر االتحاد الدول  

  المنظمة الدولٌة لتقلٌل الضرر  

  اإلٌدز التحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 

 ًمجلس الكنابس العالم 

 

 مضٌف المشروع

كما ٌطبق . ٌة لمشروع المدونةاالتحاد الدولً لجمعٌات الصلٌب األحمر والهبلل األحمر باستضافة المرحلتٌن األولى والثانقام 
االتحاد مبادئ المدونة فً تلبٌة احتٌاجات من هم أكثر عرضة لئلصابة بسبب أوضاع تهدد حٌاتهم أو قدرتهم على العٌش فً 

إن االتحاد الدولً لٌس منظمة ؼٌر حكومٌة بل هو   .مستوى مقبول من األمن االجتماعً واالقتصادي والكرامة اإلنسانٌة
نٌة عالمٌة حٌث أن أعضابه من الجمعٌات الوطنٌة ٌعملون كممثلٌن له لدى السلطات العامة المحلٌة فً مجال منظمة إنسا

   .العمل اإلنسانً

 

 

 القائمون على المشروع

 (2004دٌسمبر /إلى كانون األول 2003أكتوبر /من تشرٌن األول)ولٌا كاباسً ج:مدٌرة المشروع وكاتبة المدونة

 (2004أكتوبر /سبتمبر إلى تشرٌن األول/من أٌلول)دلوك ارٌن براوك: متدربة

 

 التموٌل

االتحاد الدولً لجمعٌات الصلٌب األحمر والهبلل األحمر والتحالؾ الدولً  :قامت الهٌبات التالٌة بتقدٌم المساعدات المالٌة

الشبكة العالمٌة آكشن إٌد الدولٌة وكٌر بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واإلٌدز ولمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض 
مجلس الكنابس المجلس الدولً للمنظمات العاملة فً مجال اإلٌدز وللمصابٌن بفٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز و

  .العالمً والصلٌب األحمر الكندي
 

ب األحمر والهبلل األحمر وإنتر آكشن االتحاد الدولً لجمعٌات الصلً :كما قامت الهٌبات التالٌة بتقدٌم المساعدات العٌنٌة
والتحالؾ الدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز بؤوكرانٌا ومجموعة من أجل الحٌاة ومإسسة هونج 

مجلس الكنابس العالمً ومنتدى المنظمات ؼٌر الحكومٌة للصحة بجنٌؾ ومنظمة أودٌسٌاس وشبكة أوروبا كونج لئلٌدز و

بالمملكة المتحدة والصلٌب األحمر الكندي وابتبلؾ  االتحاد الخاص باإلٌدز والتنمٌة الدولٌةشرقٌة لتقلٌل الضرر والوسطى وال
  .منظمات اإلٌدز والتنمٌة بكندا
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 المرحلة الثانٌة

 

 :المنظمات األعضاء فً لجنة توجٌه المشروع

 لوالٌات المتحدة األمرٌكٌةكٌر با 

  وس نقص المناعة المكتسبة ومرض اإلٌدز العالمٌة للمصابٌن بفٌرالشبكة 

  الدولً للمنظمات العاملة فً مجال اإلٌدز المجلس  

  الداالتحاد 

  اإلٌدزالدولً لمكافحة فٌروس نقص المناعة المكتسبة ومرض التحالؾ  

 االتحاد الدولً لتنظٌم األسرة 
 

 ٌف المشروعمض

 ي لجمعٌات الصلٌب األحمر والهبلل األحمراالتحاد الدول
 

 ئمون على المشروعالقا

  سوزان فوكس :مدٌرة المشروع

  ملٌسا آٌلز :منسقة االتصاالت

 

 لتمويال

الهٌبات التالٌة بتقدٌم قامت  .إننا نتقدم بوافر الشكر والعرفان للمساعدات المالٌة التً مكنتنا من تنفٌذ هذا المشروع
 .وزارة التنمٌة الدولٌة البرٌطانٌة ومإسسة فورد :المساعدات المالٌة

 

 



 استمارة التعلٌقات

فٌروس نقص المناعة المكتسبة ل التً تتصدىللمنظمات غٌر الحكومٌة  الجٌدة الممارسات مدونة
 ٌدزاإلومرض 

 

ر حتى نقوم بإصدار نسخة الدولً لجمعٌات الصلٌب األحمر والهبلل األحمع التعلٌقات فً ملفات االتحاد يسنقوم باالحتفاظ بجم
 .منقحة من المدونة

 

 :اإلسم

 

 :المنظمة/ الوظٌفة 

 

 : العنوان

 

 :البرٌد اإللكترونً/ الهاتف 

 

 :التارٌخ

 

ٌمكن إدراج التعلٌقات بخصوص المحتوى  ما هً التعلٌقات العامة التً تود تقدٌمها على أي جزء من المدونة؟ .1
 .والشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

نرجو منك أن تكون محددا وأن تقدم األدلة الداعمة لوجهة  عتقد أنه من شؤنها تحسٌن المدونة؟ما هً التؽٌٌرات التً ت .2
 .نظرك

 

 

 

 

 

 

 

 هل هناك أٌة اكتشافات أو معلومات ٌجب إدراجها فً المدونة؟ .3
 

 

 

 

 

 

 

 هل هناك أي مصادر أساسٌة جدٌدة ٌجب إضافتها للمدونة؟ .4
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: التالًٌرجى إرسال هذه االستمارة إلى العنوان 
 
 

  95 03 733 22 41+ : فاكس 

 

 
 

 


