
اأن  فيرو�ص نق�ص المناعة الب�صرى يم�صنا جميعا. ويمكننا جميعا، من خالل المعلومات ال�صحيحة، 

ن�صتجيب له ونق�صى عليه، ومن ثم نرتقى باأماكن عملنا وبحياتنا.

من  باعتبارك  لك،  مقدمة  وهى  الب�شرى.  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  عن  مهمة  معلومات  الكتيب  هذا  يت�شمن 

والخدمات  بالموارد  دراية  على  اأنكم  من  وللتاأكد  بالفيرو�ض  لتعريفكم  ولأ�شرتك  المتحدة،  بالأمم  العاملين 

فينا  يوؤثر  فالفيرو�ض  اأحبائكم.  مع  هنا  تجدونها  التى  المعلومات  تقا�شم  على  ن�شجعكم  ونحن  لكم.  المتاحة 

اأن  اأم ل. واأحد الأهداف من وراء و�شع الكتيب هى جعلك على دراية. فغايتنا هى  اأكنا ندرك هذا  جميعا، �شواء 

يدرك جميع العاميلن بالأمم المتحدة طرق انتقال الفيرو�ض والوقاية منه، واأن يكونوا قادرين على معرفة حالة 

)الأمم   ”Cares  UN“ ببرنامج  دراية  العاملين على  كافة  اأن ي�شبح  الأمل فى  الفيرو�ض لديهم. ويحدونا 

المتحدة تهتم( وبالمنظمات التى تعمل معا من اأجل تو�شيل المعرفة والمعلومات المتعلقة بالفيرو�ض واأ�شكال 

بالفيرو�ض  المتعلقة  المتحدة  الأمم  ب�شيا�شات  العاملين علما  اأن يحيط  الأمل فى  الأخرى. كما يحدونا  الدعم 

والإيدز، والتى تهدف اإلى الق�شاء على الو�شمة الجتماعية والتمييز المرتبطين بالإيدز واللذين مازل �شائعين 

فى اأماكن عملنا.

ماذا يمكنكم اأن تجدوا فى هذا الكتيب؟ 

معلومات عملية يمكن اأن تحدث فارقا اإيجابيا فى حياتكم وحياة اأ�شركم:

•كيف تحمون اأنف�شكم ومن تهتمون بهم من الفيرو�ض 	
•كيف تتحدثون عن الفيرو�ض مع �شريككم و/اأو اأطفالكم 	

•لماذا ينبغى اأن تجروا الختبار 	
اأو  اإذا كنتم متعاي�شين مع الفيرو�ض  •اأين تلجاأون، داخل الأمم المتحدة وخارجها، للتما�ض الدعم والعالج  	

متاأثرين به

•ماذا بو�شعكم اأن تفعلوا لإيجاد مكان عمل ي�شود فيه احترام الجميع، بما فى ذلك زمالوؤك المتعاي�شون مع  	
الفيرو�ض والمتاأثرون به.
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n الرعاة الم�شتركون 

م�شعى م�شترك ّخالق لالأمم المتحدة، يوحد  “برنامج الأمم المتحدة الم�شترك لمكافحة الإيدز وفيرو�شه”  يمثل 

جهود وموارد الأمانة العامة له ولع�شر من منظمات الأمم المتحدة لال�شتجابة لالإيدز. ويقع مقر اأمانته العامة فى 

جنيف، ب�شوي�شرا- ولديه عاملون فى مواقع ميدانية فيما يربو على 80 بلدا. وي�شمل الرعاة الم�شتركون: المفو�شية 

الأغذية  وبرنامج  )اليوني�شف(،  للطفولة  المتحدة  الأمم  ومنظمة  الالجئين،  ل�شئون  المتحدة  لالأمم  ال�شامية 

لمكافحة  المتحدة  الأمم  ومكتب  لل�شكان،  المتحدة  الأمم  و�شندوق  الإنمائى،  المتحدة  الأمم  وبرنامج  العالمى، 

ال�شحة  والثقافة، ومنظمة  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم  الدولية، ومنظمة  العمل  والجريمة، ومنظمة  المخدرات 

العالمية، والبنك الدولى. ويمثل الإ�شهام فى الوفاء باللتزامات العالمية باإتاحة �شبل ال�شتفادة من علميات التدخل 

ال�شاملة للوقاية من الفيرو�ض وعالجه ورعاية المتعاي�شين معه ودعمهم، الأولوية الأولى “للبرنامج”.

n لالت�صال

الم�صترك  المتحدة  الأمم  برنامج  ويرحب 

هذا  حول  اإفاداتكم  بتلقى  الإيدز  لمكافحة 

اإلى  تعليقاتكم  اإر�صال  ويرجى  الكتيب. 

العنوان التالى:

The Content Management  Team
UNAIDS
20 Avenue Appia
1211 Geneva 27
Switzerland
E-mail: unaids@unaids.org
Fax: )+41 22( 791 4187







العمل  اإمكانية  تتاح  اأن  ويجب  الوظيفى،  الو�شع  اإنهاء  فى  �شببا  الفيرو�ص  عدوى  لي�شت  الوظيفية.  العلقة  ا�شتمرار   .8
للأ�شخا�ص الم�شابين باأمرا�ص تت�شل بالفيرو�ص ما داموا الئقين طبيا للعمل فى ظروف ملئمة.

الوقاية. يحتل ال�شركاء فى المجتمع المحلى موقعا فريدا فى �شبيل تعزيز جهود الوقاية عن طريق التوعية والتثقيف،   .9
ودعم التغيير اللزم فى المواقف وال�شلوكيات.

الرعاية والدعم. ينبغى اأن يكون الت�شامن والرعاية والدعم عنوانا تهتدى به جهود اال�شتجابة للإيدز فى مكان العمل،   .10
ولكافة العمال الحق فى الح�شول على خدمات �شحية مي�شورة التكلفة. وعلى مزايا الرعاية التى تمنحها النظم القانونية 

والمهنية.

www.ilo.org :ويمكن االطلع على الن�ص الكامل لمدونة الممار�شات على موقع منظمة العمل الدولية على االنترنت

وقد و�شعت مدونة الممار�شات بالتعاون 

مع ممثلى الحكومات، واأ�شحاب االأعمال، 

والعمال من كافة االأقاليم.
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n الملحق الثالث

موجز المبادئ االأ�شا�شية لمدونة ممار�شات منظمة العمل الدولية

لو�شع  اإر�شادية  توجيهات  العمل”  و”عالم  بفيرو�شه  والعدوى  االإيدز  الدولية حول مر�ص  العمل  تقدم مدونة ممار�شات منظمة 

ال�شيا�شات على الم�شتوى الوطنى وم�شتوى الم�شروع، كما تعتبر دليل عمليا للبرامج الخا�شة بمواقع العمل.

وقد و�شعت مدونة الممار�شات بالتعاون مع ممثلى الحكومات، واأ�شحاب االأعمال، والعمال من كافة االأقاليم.

المبادئ الرئي�شية الع�شرة لمدونة الممار�شات هى:

العاملة  القوة  فى  يوؤثر  الأنه  لي�ص  العمل،  ق�شايا  اإحدى  باعتبارها  بفيرو�شه  والعدوى  االإيدز  بمر�ص  االعتراف   .1
فح�شب، بل اأي�شا الأن مكان العمل نف�شه يمكن اأن يكون له دور حيوى فى الحد من انت�شار الوباء واآثاره.

عدم التمييز. ال تجوز ممار�شة اأى تمييز اأو اإعلن الو�شمة االجتماعية �شد العمال على اأ�شا�ص و�شع االإيدز الحقيقى اأو   .2
المت�شور.

الم�شاواة بين الجن�شين. تمثل زيادة تحقيق الم�شاواة بين الجن�شين وتمكين المراأة عن�شرين حيويين للنجاح فى منع   .3
انت�شار عدوى الفيرو�ص وفى تمكين المراأة من التغلب على م�شكلت مر�ص االإيدز والعدوى بفيرو�شه.

للعاملين  ال�شحية  الحالة  مع  متكيفة  تكون  واأن  وماأمونة،  �شحية  العمل  بيئات  تكون  اأن  ينبغى  ال�شحية.  العمل  بيئة   .4
وقدراتهم.

والثقة  التعاون  قيام  الناجحة  االإيدز  الب�شرى/  المناعة  نق�ص  فيرو�ص  وبرامج  �شيا�شات  تتطلب  االجتماعى.  الحوار   .5
المتبادلة بين اأرباب العمل، والعاملين، والحكومات.

العاملين،  الموظفين  اأو  المتقدمين للوظائف  اأن يطلب من  ينبغى  اإجراء اختبار الفيرو�ص الأغرا�ص التوظيف. ال   .6
مدونة  فى  المحدد  النحو  على  اإال  العمل  مكان  فى  الفيرو�ص  اختبار  اإجراء  ينبغى  ال  اأنه  كما  الفيرو�ص،  اختبار  اإجراء 

الممار�شات.

عامل  اأى  لدى  الفيرو�ص  بحالة  المتعلقة  ال�شخ�شية  المعطيات  على  االطلع  يكون  اأن  يجب  ال�شرية.  على  الحفاظ   .7
العمل  ال�شادرة عن منظمة  الممار�شات  اأحكام مدونة  تتوافق مع  التى  ال�شرية  الحفاظ على  بقواعد  العمال، محكوما  من 

الدولية.

تقدم مدونة ممار�شات منظمة العمل 

الدولية حول مر�ص االإيدز والعدوى 

بفيرو�شه و”عالم العمل” توجيهات 

اإر�شادية لو�شع ال�شيا�شات على الم�شتوى 

الوطنى وم�شتوى الم�شروع، كما تعتبر 

دليل عمليا للبرامج الخا�شة بمواقع 

العمل.
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•ال ي�شح اإلزام الموظف باإعلم �شاحب العمل بحالة الفيرو�ص/االإيدز لديه. 	
•ينبغى اأن توفر للأ�شخا�ص المتاأثرين اأو الذين يظن اأنهم متاأثرين بالفيرو�ص/االإيدز، الحماية من الو�شمة االجتماعية  	

اأو التمييز، من قبل زملئهم فى العمل، اأو من قبل النقابات اأو اأ�شحاب العمل اأو العملء )الزبائن(.

اأو الذين يعانون االإيدز، بما فى ذلك الح�شول على مزايا  •ال يجوز التمييز �شد العاملين الم�شابين بعدوى الفيرو�ص،  	
الرعاية وتعوي�شاتها من برامج ال�شمان االجتماعى القانونية، اأو من نظم الرعاية المهنية ذات ال�شلة.

•ينبغى اأن تخ�شع التداعيات والمقت�شيات االإدارية وال�شخ�شية والمالية لهذه المبادئ، بموجب �شروط التعيين والتوظيف  	
ومتابعتها ومراجعتها دوريا.

د- برامج مزايا رعاية التاأمين ال�شحى

اأوال: ينبغى اأن تتاح التغطية بالتاأمين ال�شحى لكافة العاملين باالأمم المتحدة، بغ�ص النظر عن حالة الفيرو�ص لديهم. وال يجوز 

طلب اإجراء اختبار لعدوى الفيرو�ص، �شواء قبل التعيين فى الوظيفة اأو بعده.

ثانيا: ال يجوز اأن تتاأثرمدفوعات التاأمين ال�شحى لموظفى االأمم المتحدة بحالة الفيرو�ص لديهم.

وال ي�شمح الأى نظام تاأمين �شحى اأن يطلب اإجراء اختبار للك�شف عن العدوى بالفيرو�ص.

ينبغى اأن تتاح التغطية بالتاأمين ال�شحى 

لكافة العاملين باالأمم المتحدة، بغ�ص 

النظر عن حالة الفيرو�ص لديهم. 

وال يجوز طلب اإجراء اختبار لعدوى 

الفيرو�ص، �شواء قبل التعيين فى الوظيفة 

اأو بعده.
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ب. االختبار الطوعى، والم�شورة، وال�شرية

ينبغى اأن يتاح االختبار الطوعى، والم�شورة قبل االختبار وبعده، وال�شرية التامة، لكافة العاملين فى االأمم المتحدة واأ�شرهم.

ولل�شت�شارة  والتوكيدى  الطوعى  للختبار  الموثوقة  الكافية  المرافق  واأ�شرهم  المتحدة  االأمم  فى  للعاملين  توفر  اأن  وينبغى 

محليا، واأن تعمل هيئات االأمم المتحدة بتعاون وثيق مع الخدمات الطبية للأمم المتحدة ومع منظمة ال�شحة العالمية. وعلى 

ال�شلبية واالإيجابية الختبار الفيرو�ص، بما فى  اإجراءات نوعية للحفاظ على ال�شرية فيما يتعلق بالنتائج  اأن تعتمد  هذه الهيئات 

حالة  حيال  و�شعه  تخ�ص  معلومات  اأى  اإف�شاء  فى  الحق  وحده  اختباره  جرى  الذى  ولل�شخ�ص  نف�شه.  االختبار  اإجراء  خبر  ذلك 

الفيرو�ص لديه.

ج- �شروط التعيين والخدمة

احتماالت ما قبل التعيين واأثناء الوظيفة

•المعيار الطبى الوحيد للتعيين هو اللياقة للعمل. 	
•ال ت�شكل عدوى الفيرو�ص، فى حد ذاتها، نق�شا فى اللياقة للعمل. 	

•ال يجرى اأى اختبار للفيرو�ص لدى المر�شحين للوظيفة. 	
•يعامل االإيدز كاأى حالة طبية اأخرى عند تقرير الت�شنيف الطبى. 	

•يمكن اأن يطلب اإجراء اختبار الفيرو�ص بكامل ر�شا وموافقة المر�شح للوظيفة، اإذا ا�شتبه �شريريا بوجود االإيدز لديه. 	
•لي�ص فى الفح�ص الطبى ال�شابق على التوظيف ما يجبر المر�شح على الت�شريح بحقيقة حالة الفيرو�ص لديه. 	

•اإذا كان التعيين فى بلد من البلدان يتطلب اإجراء اختبار الفيرو�ص ك�شرط للإقامة، فاإن هذا ال�شرط ينبغى اأن يذكر فى  	
االإعلن عن الوظيفة ال�شاغرة.

اال�شتمرار فى الوظيفة

•ال يجوز اتخاذ عدوى الفيرو�ص اأو االإيدز اأ�شا�شا الإنهاء الو�شع الوظيفى )الت�شريح(. 	
•اإذا اأف�شد اللياقة للعمل مر�ص يت�شل بعدوى االإيدز، فينبغى التما�ص ترتيبات عمل بديلة معقولة. 	

•ينبغى للعاملين فى االأمم المتحدة، المتعاي�شين مع االإيدز اأن يتمتعوا بالحماية ال�شحية واالجتماعية مثلهم فى ذلك  	
مثل العاملين االآخرين فى االأمم المتحدة الذين يعانون اأمرا�شا خطيرة.

•ال يطلب اإلى الموظفين العاملين اإجراء اختبار مر�ص االإيدز والعدوى بفيرو�شه، �شواء ب�شورة مبا�شرة )اختبار االإيدز(  	
اأو غير مبا�شرة )تقييم ال�شلوكيات الخطرة(، اأو توجيه االأ�شئلة حول اختبارات اأجريت وانتهت.

•ينبغى الحفاظ على �شرية كافة المعلومات الطبية، بما فى ذلك المعلومات الخا�شة بحالة الفيرو�ص/االإيدز. 	

اإذا اأف�شد اللياقة للعمل مر�ص يت�شل 

بعدوى االإيدز، فينبغى التما�ص ترتيبات 

عمل بديلة معقولة.
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ولذلك يح�شن بالمن�شقين المقيمين اأن ي�شعوا فى اعتبارهم االإجراءات التالية، واأن يعملوا على تر�شيخها اأو على اعتمادها ب�شورة 

اإن لم تكن تطبق بالفعل، واأن يعملوا كذلك على تعميمها على كافة العاملين فى مراكز العمل، م�شفوعة بتعليمات خا�شة  عامة 

حول ا�شتعمال و�شائط النقل العام:

•تركيب اأحزمة االأمان واالإلتزام با�شتعمالها فى كافة مركبات االأمم المتحدة؛ 	
•التدريب المنا�شب على ا�شتعمال مركبات الدفع الرباعى فى االأرا�شى الوعرة؛ 	

•حظر اال�شتعمال ال�شخ�شى للمركبات فى حال وجود �شائق مكلف بالعمل؛ 	
•اإلزام كافة راكبى الدراجات البخارية بارتداء الخوذة الواقية؛ 	

•حظر تعاطى المخدرات على �شائقى المركبات؛ 	
•تنظيم دورات تدريبية على االإ�شعافات االأولية؛ 	

)فا�شحات  الجزيئات  كبيرة  محاليل  على  تحتوى  التى  االأولية  االإ�شعافات  اأدوات  باأطقم  المتحدة  االأمم  مركبات  •تزويد  	
البلزما(.

رابعًا: ينبغى اأن يتاح لكافة العاملين فى االأمم المتحدة الح�شول على المحاقن واالإبر الوحيدة اال�شتعمال.

مهمات  فى  ي�شافرون  الذين  للموظفين  اال�شتعمال  الوحيدة  واالإبر  المحاقن  توفر  اأن  المتحدة  للأمم  الطبية  الخدمات  وعلى 

اإلى مناطق ال ي�شمن فيها التعقيم ال�شحيح لمثل هذه االأدوات. وينبغى اأن ترفق هذه االأدوات ب�شهادة بكل اللغات الر�شمية  عمل 

للأمم المتحدة، ت�شرح اأ�شباب قيام الموظف بحملها. وعلى المكاتب االإقليمية وغيرها من مراكز العمل اأن تحتفظ بمخزون من 

اأن يكون هذا المخزون متاحا فى  مواد الحقن وحيدة اال�شتعمال لكى ي�شتخدمها العاملون فى االأمم المتحدة واأ�شرهم. وينبغى 

م�شتو�شفات االأمم المتحدة، اأينما وجدت، اأو فى مراكز عمل منظمة ال�شحة العالمية فى البلدان االأع�شاء.

خام�شًا: توفر الواقيات للعاملين فى االأمم المتحدة واأ�شرهم.

ينبغى اأن تتاح الواقيات من خلل �شندوق االأمم المتحدة لل�شكان و/اأو منظمة ال�شحة العالمية فى المناطق التى ال تتوافر فيها 

نوعيات جيدة من هذه الواقيات فى القطاع الخا�ص. وينبغى اإتاحتها مجانا وب�شورة ب�شيطة ووا�شحة.
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n الملحق الثانى
 
1
�شيا�شة �شئون العاملين الخا�شة بفيرو�ص االإيدز ومر�شه فى االأمم المتحدة

اأ. االإعلم، والتوعية، واالإجراءات ال�شحية الوقائية االأخرى

اأواًل: ينبغى اأن يزود العاملون فى االأمم المتحدة واأ�شرهم بمعلومات كافية محدثة التى تمكنهم من وقاية اأنف�شهم من االإ�شابة 

بالفيرو�ص، اأو التعامل مع االإيدز الموجود.

االإيدز ومر�شه.  بفيرو�ص  العاملين  لتوعية  فعالة  ا�شتراتيجية  وتنفيذ  بو�شع  المتحدة  االأمم  كافة هيئات  تن�شح  ذلك،  اأجل  ومن 

االأمم  لموظفى  خ�شي�شا  االإيدز  لمكافحة  الم�شترك  المتحدة  االأمم  برنامج  اأ�شدره  االإيدز  مر�ص  عن  كتيب  لذلك  وي�شتعمل 

االإيدز  بفيرو�ص  الخا�شة  الم�شورة  تقديم  فى  ذات خبرة  العمل،  ميدان  فى  م�شادر محلية  تحديد  ينبغى  كما  واأ�شرهم.  المتحدة 

ومر�شه، وت�شتطيع اأن توفر المتابعة ال�شرية.

وعلى موظفى الخدمات الطبية للأمم المتحدة اأن ي�شاركوا م�شاركة كاملة فى هذا النوع من البرامج المخ�ش�شة لتوعية العاملين 

كافة  تتاح  اأن  ينبغى  كما  الحاجة.  اإليه  تدعو  قد  اإ�شافى  مهنى  تثقيف  اأى  الموظفون  هوؤالء  يتلقى  اأن  وينبغى  المنظومة.  فى 

مراكز  لكافة  االإيدز،  لمكافحة  الم�شترك  المتحدة  االأمم  برنامج  يقدمها  والتى  ومر�شه،  االإيدز  بفيرو�ص  ال�شلة  ذات  المعلومات 

العمل التابعة للمنظومة.

ثانيًا: ينبغى لكافة العاملين فى االأمم المتحدة واأ�شرهم اأن يكونوا على علم بالم�شادر التى يمكنهم  اأن يح�شلوا منها على الدم 

الماأم�ن.

ولتحقيق هذه الغاية، ينبغى لوحدة الدم الماأمون بمنظمة ال�شحة العالمية، اأن تتعاون مع الخدمات الطبية للأمم المتحدة، على 

و�شع قائمة ُتحّدث ب�شورة منتظمة، وت�شم مراكز نقل الدم العاملة التى يمكن التعويل عليها عند الحاجة. وُتعّمم هذه القائمة 

الطبية  الخدمات  على  ينبغى  كما  للمنظومة.  التابعة  العمل  ومراكز  االإقليمية،  والمكاتب  المتحدة،  للأمم  الرئي�شى  المقر  على 

للأمم المتحدة والمرافق الطبية المحلية المرتبطة بها اأن تبذل جهدها لت�شمن عدم اإجراء عمليات نقل الدم اإال عند ال�شرورة 

الق�شوى.

اإلى خف�ص معدالت  الهادفة  االإجراءات  اعتماد  بم�شئوليتهم عن  اأن ي�شطلعوا  المتحدة  المقيمين للأمم  المن�شقين  على  ثالثًا: 

وقوع حوادث ال�شيارات. ال الأنها ترفع معدالت الوفيات واالإ�شابة باالأمرا�ص فح�شب، واإنما الأنها تمثل اأي�شا وعلى وجه الخ�شو�ص 

خطرا من اأخطار انتقال العدوى فى المناطق التى تفتقر اإلى اإمدادات الدم الماأمون.

_________________________________

1  قرار اللجنة االإدارية المعنية بالتن�شيق 1991/10.

تتاح كافة المعلومات ذات ال�شلة بفيرو�ص 

االإيدز ومر�شه، والتى يقدمها برنامج 

االأمم المتحدة الم�شترك لمكافحة 

االإيدز، لكافة مراكز العمل التابعة 

للمنظومة.
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الح�شول على الواقيات الذكرية واالأنثوية. حينما ال تتاح الواقيات جيدة الم�شتوى بدرجة يعول عليها ودائمة من   .4
ب�شعر  اأو  مجانا  �شواء  المتحدة،  باالأمم  العمل  اأماكن  فى  وو�شوح  ب�شهولة  اإليها  الو�شول  اإتاحة  فينبغى  الخا�ص،  القطاع 

زهيد.

واإجراء  الم�شورة  على  الح�شول  و�شبل  باأماكن  علما  واأ�شرهم  العاملين  جميع  يحيط  طواعية.  واالختبار  الم�شورة   .5
االختبار طواعية.

تاأمين طبى ي�شمل النفقات المتعلقة بالفيرو�ص. يتاح لجميع العاملين والمعترف بهم ممن يعولونهم فر�ص التمتع   .6
بتاأمين طبى ي�شمح لهم باال�شتفادة من خدمات الوقاية والعلج والرعاية الخا�شة بالفيرو�ص.

المتحدة ممن لديهم فر�ص االطلع على  باالأمم  العاملين  يحافظ جميع  ال�شخ�شية.  البيانات  الحفاظ على �شرية   .7
البيانات ال�شخ�شية على �شرية هذه البيانات )مثل حالة االإ�شابة بالفيرو�ص اأو غيرها من الحاالت الطبية(.

تطبيق االحتياطات المعيارية عند تقديم اال�شعافات االأولية. تتاح لجميع العاملين �شبل الو�شول اإلى االإ�شعافات   .8
االأولية من خلل االحتياطات المعيارية، بما فى ذلك ا�شتخدام القفازات واالأدوات المعقمة.

الو�شول ال�شريع لمجموعة االأدوات االأولية للوقاية بعد التعر�ص. يتاح لجميع العاملين واأ�شرهم خلل 72 �شاعة   .9
المطلوبة فى حالة  والرعاية  للفيرو�ص  التعر�ص  بعد  للوقاية  االأولية  االأدوات  للح�شول على مجموعة  �شبل  التعر�ص  من 

التعر�ص المحتمل للفيرو�ص فى حاالت الطوارئ.

التزام االإدارة. يتولى جميع المديرين العاملين باالأمم المتحدة قيادة جهود تنفيذ برنامج )Cares UN(. وللطلع   .10
اأو   www.uncares.org موقع  زيارة  يرجى  للقيا�ص،  القابلة  وموؤ�شراتها  الع�شرة  الدنيا  للمعايير  كامل  بيان  على 

 info@uncares.org االت�شال بالمن�شق العالمى للبرنامج على عنوان

وللطلع على بيان كامل للمعايير الدنيا 

الع�شرة وموؤ�شراتها القابلة للقيا�ص، يرجى 

 www.uncares.org زيارة موقع

اأو االت�شال بالمن�شق العالمى للبرنامج 

 info@uncares.org على عنوان

الحـــياة فى عالم به فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى80



n الملحق االأول
 ”UN Cares“ موجز المعايير الدنيا الع�شرة لبرنامج

جرى ت�شميم برنامج “Cares UN” للحد من تاأثير فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى فى اأماكن العمل فى االأمم المتحدة من 

خلل “اإتاحة فر�ص الح�شول” على باقة �شاملة من المزايا لجميع لعاملين واأ�شرهم.

وتتمثل هذه المزايا، التى تعرف بالمعايير االأ�شا�شية الع�شرة للبرنامج، فى:

•الم�شاعدة على اإنقاذ اأرواح الب�شر، وتح�شين اأو�شاع العاملين، والحد من الو�شمة االجتماعية والتمييز، ودعم قدرة االأمم  	
المتحدة على اال�شطلع بعملها االأ�شا�شى؛

•و�شع اإطار تنفيذى م�شترك لتحقيق �شيا�شات االأمم المتحدة الخا�شة بالعاملين فيما يتعلق بفيرو�ص االإيدز ومر�شه؛ 	
لل�شطلع ببرنامج يعنى بالفيرو�ص فى  • اأن تكون نموذجا يحتذى لعملية اإ�شلح االأمم المتحدة “بالعمل يدا واحدة” 	

نف�شه  الوقت  وفى  المتحدة،  االأمم  منظمات  لمختلف  التابعة  الحالية  العمل  اأماكن  جهود  ي�شتثمر  بحيث  العمل،  مكان 

يق�شى على ازدواجية الجهود.

باالأمم  العاملين  جميع  حق  من  بالفيرو�ص.  المتعلقة  بها  الرعاية  ومزايا  المتحدة  االأمم  ب�شيا�شات  االإعلم   .1
المتحدة واأ�شرهم الح�شول على المعلومات اللزمة عن �شيا�شات االأمم المتحدة وبرامجها وحقوق العاملين ومزايا رعايتهم 

وم�شئولياتهم فيما يتعلق بفيرو�ص االإيدز ومر�شه.

االإعلم بطرق الوقاية من العدوى بالفيرو�ص واال�شتفادة من الخدمات. تتاح لجميع العاملين واأ�شرهم المعرفة   .2
الملئمة عن طرق حماية اأنف�شهم من الفيرو�ص، ويتاح للمتعاي�شين معه اأو المت�شررين منه فر�ص للح�شول على م�شتوى 

جيد من الرعاية والعلج والدعم.

اأن�شطة التعليم والتدريب المتعلقة بالو�شمة االجتماعية والتمييز. اتخذت اإجراءات لمكافحة الو�شمة االجتماعية   .3
والتمييز، ولزيادة الوعى بق�شايا الم�شاواة بين الجن�شين.
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بناء قدراتنا  • ما االإجراءات التى تتخذ فى مكان عملك ل�شمان اإكمال روؤ�شائك وم�شئولى الموارد الب�شرية للمقرر االلكترونى “	

المهنية لمعالجة فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى”؟

المتعلقة  واال�شتحقاقات  وبرامجها  المتحدة  االأمم  منظومة  �شيا�شات  ب�شاأن  والم�شاعدة  الم�شورة  من  لمزيد  تلجاأ  •لمن  	
بالفيرو�ص، على ال�شعيد المحلى وخارج مكان عملك على حد �شواء؟
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العمل فى عالم واحد مع فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى

•ماذا ي�شهم فى ا�شتمرار الو�شمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالفيرو�ص فى بلدك؟ وهل تمتد اآثار هذه العوامل لتطال  	
اأماكن العمل فى االأمم المتحدة؟

مكان  فى  بالفيرو�ص  المرتبطين  والتمييز  االجتماعية  الو�شمة  لمنع  بها  اال�شطلع  بو�شعك  التى  االأ�شياء  بع�ص  هى  •ما  	
عملك؟

فى مكان عملك؟ وكيف ت�شهم فى نجاحه؟ • 	 ”Cares UN“ من يدير برنامج

“وينبغى لهم موا�شلة هذا البرنامج
 )UN Cares(، الأنهم حينما يقومون 

بتثقيفنا فاإننا نقوم بدورنا بتثقيف 

المجتمعات حولنا”.

– �شوزان كيمول، موظفة بمكتب االأمم 
المتحدة فى نيروبى.
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ونورد فيما يلى ب�شعة اأ�شئلة للتفكير ال�شخ�شى.

” • “كيف �شيكون �شعورى اإذا ا�شطر اأعز اأ�شدقائى للإف�شاح عن اإيجابيته للفيرو�ص؟	
” • “كيف �شيكون �شعورى اإذا اأحببت متعاي�شا مع الفيرو�ص – األن اأوا�شل علقتى به؟	

 – • “كيف �شيكون �شعورى اإذا انخرط اأفراد االأ�شرة، ربما يكون اأحد اأبنائى، فى علقة عاطفية مع متعاي�ص مع الفيرو�ص 	
لكل منا دور مهم ينبغى له اال�شطلع هل �ٍشاأ�شاند علقته اأو علقتها؟”

به للق�شاء على الو�شمة االجتماعية 

والتمييز المرتبطين بالفيرو�ص من اأماكن 

العمل فى منظومة االأمم المتحدة.

وبغ�ص النظر عن حالة الفيرو�ص، فاإننا 

ب�شفتنا ب�شرا لدينا االحتياجات نف�شها 

والحقوق نف�شها فى اأن نحب ونقيم 

علقات.
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اأ�شباب كون هذه التعليقات غير مقبولة. وقد ال يدرك بع�شنا اأننا ن�شتخدم لغة تت�شبب فى الو�شمة االجتماعية اأو اأننا ن�شهم دون 

ق�شد فى الو�شمة االجتماعية والتمييز. وينبغى لجميع العاملين اأن يتجنبوا ا�شتخدام لغة تمييزية فى حياتهم اليومية المعتادة، 

جهدا  وابذل  الفيرو�ص.  مع  متعاي�ص  لو�شف  التعبان(  )المري�ص  “الُمعانى”  مثل  األفاظ  ا�شتخدام  نتجنب  اأن  مثل  ينبغى  اإذ 

ال�شتخدام – والت�شجيع على ا�شتخدام  – لغة وم�شطلحات منا�شبة ودقيقة – فما تقوله واالأ�شلوب الذى تتحدث به كلهما مهمان 

فى ت�شكيل قدوة تحتذى لل�شلوكيات الملئمة فى مجتمعك. تجنب ا�شتخدام االألفاظ ال�شلبية. فبدال من اأن تقول مثل اأن �شخ�شا 

قل اإنه “متعاي�ص مع الفيرو�ص”. “�شحية للإيدز”، 
وتاأكد من اأن معرفتك م�شتندة اإلى حقائق ال �شائعات. كن منفتحا عند مناق�شة الفيرو�ص مع زملئك وكن م�شتعدا للإ�شغاء 

اإلى بواعث قلق االآخرين. ال تخ�ص من طرح االأ�شئلة.

العاملين،  اتحادات  اأو  روابط  ت�شمل  وهى  العمل.  فى  وو�شعك  حقوقك  حماية  على  للم�شاعدة  القائمة  الكيانات  من  ا�شتفد 

اإيجابيا  مثاال  وت�شرب  االأمور  زمام  قيادة  تتولى  اأن  الكيانات  لهذه  ويمكن  واالأمان.  ال�شحية  الرعاية  م�شئولى  اأو  لجان  وكذلك 

يحتذى، علوة على العمل مع االإدارة ل�شمان اتخاذ جميع االإجراءات لتعزيز التفاهم واالحترام وعدم التمييز.

اإطار معالم معينة تحدد نطاق  – نحترم جميع النا�ص، فاإننا نعمل فى  – فى منظومة االأمم المتحدة  اأننا  ورغم االفترا�ص 

عالمنا وحدودنا. ومن المهم ب�شدة اأن نمعن النظر فى الكيفية التى نرى بها المتعاي�شين مع الفيرو�ص واأن نتاأكد اأننا ال نت�شرف 

على نحو يعزز الو�شمة االجتماعية اأو التمييز. ويكت�شب هذا مزيدا من االأهمية حينما نتعاي�ص نحن اأنف�شنا مع الفيرو�ص، حيث 

اإن بخ�ص االإن�شان لقدر نف�شه ي�شر عافيته ب�شدة.

اإذا كنت رئي�شا فى العمل، فينبغى اأن تكمل 

نموذج رئي�ص العمل فى المقرر االلكترونى 

للت�شدى  المهنية  قدراتنا  “بناء 
للفيرو�ص”. ويمكنك الح�شول على 

ا�شطوانة مدمجة لهذا المقرر االلكترونى 

من القائمين بالتي�شير محليا لبرامج 

وهو  بالتوعية.  “UN Cares” الخا�شة 
متاح اأي�شا على موقع

 www.unaids.org\ecourse 

وهناك نموذج للعاملين المعنيين بق�شايا 

الموارد الب�شرية متاح على نف�ص 

اال�شطوانة المدمجة وموقع االنترنت. 
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•ح�شور دورة توعية بالفيرو�ص واقترح على زملئك اأن يحذو حذوك. 	
•عر�ص �شهادة ح�شورك لدورة توعية بالفيرو�ص فى مجال عملك. 	

•ا�شتعرا�ص الم�شطلحات التى تف�شل االأمم المتحدة ا�شتخدامها للفيرو�ص للتاأكد من اأنك ال ت�شهم دون ق�شد فى الو�شمة  	
االجتماعية من خلل اختيار كلماتك.

•مناق�شة الفيرو�ص �شراحة مع اأكبر عدد ممكن من االأ�شخا�ص. 	
. • 	”UN Plus“ اأو ”Cares UN“ ارتداء �شريطا اأحمر اأو و�شع دبو�شا عليه �شعار

•و�شع �شريط اأحمر بجانب مكتبك. 	
•الم�شاركة فى االأحداث المهمة ا�شتجابة للإيدز. 	

•ح�شور اأحداث مهمة للتوعية اأو الم�شاهمة فى اليوم العالمى للإيدز فى اأول كانون االأول/دي�شمبر. 	
•التطوع بالعمل فى منظمة محلية معنية باالإيدز. 	

•االإحاطة علما بالفيرو�ص واإحاطة االأ�شدقاء و االأحباء به علما.  	
ما هو اأثر الو�شمة االجتماعية والتمييز على انت�شار الفيرو�ص؟

والم�شورة  والعلج  الرعاية  خدمات  من  ي�شتفيدوا  اأال  للفيرو�ص  االإيجابيون  يقرر  اأن  والتمييز  االجتماعية  الو�شمة  تعنى  قد 

الج�شمانية  ال�شغوط  والتمييز  االجتماعية  الو�شمة  تزيد  وقد  االجتماعى.  للنبذ  تعر�شهم  خ�شية  اال�شتحقاقات  من  غيرها  اأو 

والنف�شية واالجتماعية، وقد ت�شبب اأحيانا االكتئاب.

من  واأ�شرهم  اأنف�شهم  حماية  على  قدرتهم  فى  والتمييز  االجتماعية  الو�شمة  توؤثر  اأن  يمكن  للفيرو�ص،  لل�شلبيين  وبالن�شبة 

االجتماعية  والو�شمة  الفيرو�ص.  اختبار  اإجراء  اأو  الوقاية  وخدمات  المعلومات  التما�ص  عن  هممهم  بتثبيط  بالفيرو�ص  العدوى 

المتعلقة بالفيرو�ص قوية ال�شيما للمنتمين لجماعات معينة مثل الرجال الذين يمار�شون الجن�ص مع رجال، والعاملين فى مجال 

الجن�ص ومن يتعاطون المخدرات.

االإن�شان  ينتهكان حقوق  بالفيرو�ص  المرتبطين  والتمييز  االجتماعية  الو�شمة  اأن  ب�شفة خا�شة هو  المتحدة  االأمم  يهم  وما 

المعلومات  فى  والحق  بال�شحة،  التمتع  فى  والحق  الخ�شو�شية،  فى  والحق  للتمييز،  التعر�ص  عدم  فى  الحق  مثل  االأ�شا�شية، 

المرتبطين  والتمييز  االجتماعية  الو�شمة  محاربة  فى  م�شلحة  له  المتحدة  االأمم  فى  منا  يعمل  من  كل  واإيجازا،  والتعليم. 

بالفيرو�ص – مثلما لنا جميعا م�شلحة فى الن�شال من اأجل حقوق االإن�شان االأخرى.

فاإذا �شمعت زميل يدلى بت�شريحات تمييزية اأو تعليقات ازدرائية عن �شخ�ص يعتقد اأنه متعاي�ص مع الفيرو�ص، تدخل وو�شح 

م�شت�شفى  اإلى  توجهت  اإذا  اأننى  “الحظت 
اأكون  فاإننى  �شىء،  اأى  اأو  اأ�شنان  طبيب  اأو 

الجراحة  له  تجرى  من  اآخر  واأبدا  دائما 

اأحد  وهذا  للفيرو�ص...  اإيجابى  الأننى 

التى  الفيرو�ص  بهذا  المتعلقة  االأمور 

دائما  )اأننى(  حقيقيا،  تاأثيرا  فى  توؤثر 

اأطلب  التى  المواعيد  جميع  فى  االأخير 

فى  مختلف  ب�شكل  اأعامل  حيث  حجزها، 

يجب  وكاأنه  االأمر  يبدو  الم�شت�شفيات... 

اأن  ال  هناك،  وظيفتهم  تعلمهم  اأن  عليك 

�شبب وجودهم هناك هو رعايتك”.
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ر�شمية. يمكنك اأن تح�شل على نموذج ال�شكوى من م�شئول الموارد الب�شرية اأو جمعية العاملين اأو مكتب محقق ال�شكاوى.

“اكت�شفت اأن كافة اأ�شكال التمييز تحدث، فى كل مكان وطوال الوقت، حتى داخل االأمم المتحدة، ولهذا ال�شبب اأعتقد اأن جماعة 
“Plus UN” �شديدة االأهمية، اإذ يمكنها اإحداث فارق حقيقى الأع�شائها، وكلنا اأمل اأن يتحقق للآخرين اأي�شا”.

.”Cares UN“ يان �شيجنثالر، الموؤ�ش�ص الم�شارك لروؤية

ما هو رهاب المثليين وكيف ي�شهم فى الو�شمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالفيرو�ص؟

رهاب المثليين هو الم�شطلح الم�شتخدم لو�شف الخوف من المثليين، الذين يعرفون فى كثير من االأحيان بال�شحاقيات اأو ال�شواذ، 

اأو النفور منهم اأو التمييز �شدهم. وفى عدد من البلدان، ت�شتخدم م�شطلحات اأخرى، حيث ال يطلق جميع من يقيمون علقات 

مثلية على اأنف�شهم �شواذا اأو �شحاقيات. وي�شتخدم كثير من المنظمات الدولية م�شطلحى “رجال يمار�شون الجن�ص مع رجال” – 

اأو “ن�شاء يمار�شن الجن�ص مع ن�شاء”.

 ،2008 وي�شكل رهاب المثليين وا�شع االنت�شار تحديا مهما لجهود اال�شتجابة للإيدز فى كثير من بلدان العالم. ففى عام 

قام ما ال يقل عن 80 من الدول االأع�شاء فى االأمم المتحدة بتجريم ممار�شات الجن�ص المثلية بالترا�شى بين البالغين، ومن ثم 

فهى ت�شجع موؤ�ش�شيا ثقافة للكراهية. ومن بينها �شبع دول لديها ن�شو�ص قانونية تق�شى بمعاقبة من يرتكب هذا باالإعدام. وحيث 

اإن الممار�شات الجن�شية المثلية غير �شرعية، فاإن القانون يف�شى اإلى ن�شر اأجواء من الخوف واالإح�شا�ص بالعيب، مما يرغم النا�ص 

على اإخفاء ميولهم الجن�شية ويقيمون علقات مغايرة جن�شيا، ال�شيما فى حالة الرجال الذين يخ�شون الملحقة القانونية، مما 

يف�شى اإلى اإقامتهم ممار�شات جن�شية غير اآمنة فى الخفاء. وحيث ال ي�شتطيع النا�ص الحياة علنا واالإف�شاح عن ميولهم الجن�شية، 

قد يزداد خطر العدوى بالفيرو�ص بدرجة كبيرة، اإذ يخ�شى االأفراد ب�شدة من اال�شتفادة من خدمات الوقاية من الفيرو�ص لتجنب 

العواقب ال�شلبية التى قد تنجم عن هذا. ولذلك، فقد تاأكدت اأهمية اإزالة �شفة التجريم عن العلقات المثلية والق�شاء على العنف 

�شد االأقليات الجن�شية، باعتبارها خطوات مهمة مطلوب اتخاذها لكى تحقق اال�شتجابة للإيدز تقدما.

الجن�ص مع رجال، حتى على  الذين يمار�شون  الرجال  باعتباره ذريعة للتمييز �شد  الفيرو�ص  ا�شتعمال  اإ�شاءة  اإلى  وباالإ�شافة 

الرغم من اأن الو�شيلة الرئي�شية عالميا للعدوى بالفيرو�ص هى من خلل جماع غير محمى بين طرفين متغايرى الجن�ص.

المتحدة ال�شيما  االأمم  العاملين فى منظومة  والتمييز. ويقع على عاتق جميع  بالو�شمة االجتماعية  نحن جميعا مهددون 

المديرين، م�شئولية الق�شاء على الو�شمة االجتماعية والتمييز. ومثلما هو مو�شح فى المعيار االأدنى العا�شر، يمثل التزام االإدارة 

موظفا؟  ب�شفتك  اأو  مديرا؟  ب�شفتك  فعله  يمكنك  مما  متيقنا  األ�شت   .”Cares  UN“ برنامج  تنفيذ  لنجاح  حتمية  �شرورة 

فلتجعل اأولويتك التركيز على الق�شاء على الو�شمة االجتماعية والتمييز من خلل اال�شطلع بثلث نقاط )اأو اأكثر( مما يلى:
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تدينه فى �شمت الأنه دمر حياة زوجته. وتبلغ بترا ديفيد باأنه ربما ينبغى له اأال يخبر اأحدا اآخر فى المكتب باأنه متعاي�ص مع 

الفيرو�ص، الأنهم �شيعاملونه ب�شكل مختلف. كما تعبر “بترا” عن مخاوفها من اأن توؤثر حالته االإيجابية للفيرو�ص على اأدائه 

فى العمل.

زميل ديفيد، ي�شغى بتعاطف. فديفيد يفقد اأعماال كثيرة نتيجة لمر�شه موؤخرا، ويخبر “اأرتيرو” عن مخاوفه  “اأرتيرو”،  •	
“اأرتيرو”  اإيجابى للفيرو�ص. ويوؤكد  اأنه  الزملء االآخرون  اأن يكت�شف  من تقديم طلبات للح�شول على رعاية �شحية خ�شية 

لديفيد اأن منظومة االأمم المتحدة ال تمار�ص التمييز نتيجة للإ�شابة بالفيرو�ص، واأن هناك �شيا�شات وبرامج عديدة لحمايته 

تتيحها  التى  ال�شحية  الرعاية  مزايا  من  اال�شتفادة  على  ديفيد  ي�شجع  وهو  الوظيفى.  وو�شعه  بياناته  �شرية  على  والحفاظ 

االأمم  وبرامج  �شيا�شات  التفا�شيل عن  المزيد من  بو�شعه معرفة  اأن  لديفيد  “اأرتيرو”  ويقول  المتحدة.  االأمم  له منظومة 

المتحدة من موقع  www.uncares.orgوعن التاأمين بالتحدث اإلى م�شئول الم�ارد الب�شرية اأو اإلى �شركة تاأمينه 

مبا�شرة.

ويعر�ص” اأرتيرو “على ديفيد الدعم والم�شاعدة واالإحاالت لتلقى العالج والم�ارد المتاحة ويطمئنه اإلى اأن بو�شعه 

العمل فى بيئة عادلة واأن ي�شتفيد من الخدمات التى يحتاجها للحفاظ على �شحته .غير اأن” بترا “ال تبدى م�شاعر داعمة 

لديفيد بل وتدينه .وربما يظل ديفيد خائفا من تقديم طلبات الرعاية ال�شحية الأن” بترا “اأبلغته اأنه اإذا اكت�شف االآخرون 

حالة الفيرو�ص لديه ،ف�شيعاملونه معاملة مختلفة .كما قد ي�ؤدى هذا اإلى التما�ص ديفيد لخدمات الرعاية خارج منظومة 

االأمم المتحدة  وال�شعى لتغطية نفقاته بنف�شه.

وينبغى لك باعتبارك رئي�شا اأو مديرا  اأن تقدم تو�شيات وقائية فى العمل ف�شل عن الدعم والحفاظ على ال�شرية ،اإذا اأتى 

اإليك اأحد العاملين معك وك�شف عن اإيجابيته للفيرو�ص .فاإذا ك�شف لك اأحد زملئك عن اأنه اإيجابى للفيرو�ص ،فكيف �شتقدم له 

الدعم؟

اإذا تعر�شت للتمييز فى مكان العمل، فماذا اأفعل؟

ينبغى لك، اإذا تعر�شت للتمييز �شواء نتيجة لحالة الفيرو�ص لديك اأو ل�شبب اآخر، اأن تلجاأ اإلى االأ�شاليب ذاتها التى كنت �شتلجاأ اإليها 

لو تعر�شت الأحد اأ�شكال الم�شايقة اأو اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة.

فاأوال، كن م�شتعدا. �شجل ما يحدث كتابة وحاول �شياغة ما تعانيه على الورق. ثانيا، ابحث عن حلول. وحاول اأن تحل الموقف 

الو�شع،  يتغير  لم  فاإذا  الم�شاعدة.  التم�ص  ثالثا،  التمييز �شدك.  الذى يمار�ص  المدير  اأو  الموظف  و/اأو تتحدث عنه مبا�شرة مع 

فابحث عن و�شيط )يمكن اأن يكون محقق ال�شكاوى والمظالم اأو رئي�ص العمل اأو زميل فى الموارد الب�شرية اأو اإدارة اأخرى(. فاإذا 

)تظلم(  �شكوى  تقديم  كيفية  ب�شاأن  بمنظمتك  الخا�شة  والمحددة  ال�شرورية  المعلومات  على  فاح�شل  الو�شاطة،  جهود  اأخفقت 
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 فى االأمم المتحدة من اأ�شحاب الخلفيات 

ال�شخ�شية والثقافية المختلفة، 

واأن نتعلم منهم.



ما التاأثير الواقع على زملء ذلك ال�شخ�ص؟

لي�ص  الزملء  اأن معظم  ورغم   .”Cares  UN”لمعالجة ق�شايا توظيفه  الفيرو�ص وجرى  المتعاي�شين مع  اأحد  مانويل  •	
لديهم م�شكلت فى العمل معه، فاإن العاملين الذين يتولون �شرف م�شتحقاته المالية ال يتحدثون اإليه اإال من خلل نافذة 

زجاجية وي�شتخدمون قفازات عندما يتعاملون مع طلباته المقدمة.

وقد خطت خطوات كبيرة فى تنظيم برامج   .”Cares UN“ يوان اأي�شا متعاي�شة مع الفيرو�ص، وتتولى معالجة ق�شايا •	
الجال�شون على  يقوم زملوؤها  ذلك،  بتقدير عظيم. ومع  اإنجازاتها  اإلى  وينظر زملوؤها  المنظمات،  للفيرو�ص على م�شتوى 

المكتب المجاور لها بتطهير االأدوات المكتبية الم�شتركة �شبيحة كل يوم.

كري�شتوف م�شئول برامج متعاي�ص مع الفيرو�ص. وقد جرى تجديد عقده موؤخرا. ورغم اأنه يتمتع ب�شحة جيدة، فاإن زميل له  •	
فاإنه ال ي�شتحق الموارد. ودعا  ي�شكو اإلى الموارد الب�شرية من اأنه نظرا الأن كري�شتوف “�شيلقى م�شرعه قريبا على اأى حال”، 

الزميل نف�شه اإلى اإق�شاء كري�شتوف من العمل �شمن زملء اآخرين.

ويو�شح كل مثال من هذه االأمثلة عدم معرفة فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى، كيف يمكن – وال يمكن – اأن تنتقل العدوى 

به، وحقيقة اأن المتعاي�شين مع الفيرو�ص يمكنهم اأن يحيوا حياة �شحية. ومن المرجح اأن ي�شعر من يتعر�شون للتمييز باالإحباط 

والغ�شب والرعب وبزعزعة ا�شتقرارهم فى عملهم وبانخفا�ص اعتزازهم باأنف�شهم وتدنى روحهم المعنوية، من بين اأ�شياء اأخرى. 

ونتيجة لذلك، قد تتعر�ص علقتهم مع زملئهم فى العمل للتوتر.

وال يمكن للعاملين معنا اأن يخفقوا فى ملحظة كيفية معاملة هوؤالء االأفراد. وتبعث هذه الت�شرفات ر�شالة وا�شحة للآخرين 

اأو حتى بواعث قلقهم ب�شاأن الفيرو�ص، فى بيئة مكتبية كهذه. ونتيجة  اأنه من غير المقبول االإف�شاح عن حالة الفيرو�ص لديهم، 

لذلك، قد يتردد العاملون فى التحدث ب�شراحة عن الفيرو�ص وفر�ص اال�شتفادة من الخدمات المتعلقة بالفيرو�ص.

اإذ  اجتماعيا.  العاملين  الزملء  هوؤالء  ت�شم  التى  الت�شرفات  نتيجة  للتقوي�ص   ”Cares  UN“ برنامج  وتتعر�ص جهود 

تعوق الو�شمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالفيرو�ص جهود الوقاية والرعاية. وقد يعنى هذا اأن المحتاجين اإلى المعلومات 

والخدمات اللزمة لوقاية اأنف�شهم وحمايتها لن يتمكنوا من ذلك – بما فى ذلك تلقى العلج االأ�شا�شى بل وربما المنقذ للحياة.

اإيجاد بيئة عمل داعمة

ديفيد اأحد العاملين معنا وقد قرر الك�شف عن حالته االإيجابية للفيرو�ص لرئي�شه وزملئه. ففكر مليا فى ردود االأفعال التالية 

التى اأبداها زملوؤه:

اإلى زوجته، وهى  اأن ديفيد لديه عدة �شديقات باالإ�شافة  – فهى تعلم  – لكن بغ�شب  رئي�شة ديفيد، ت�شغى بهدوء  “بترا”،  •	

عا
مي

ج
نا 

لي
ع

ر 
ي مكان العمل يوؤث

ف
ز 

ميي
الت
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• 	 ”UN Cares Services Directory on HIV“ا�شغط على

قارتك   ادخل اإلى الم�قع باختيار منظمتك من القائمة المن�شدلة واإدخال كلمة ال�شر الخا�شة بك( كلمة ال�شر هى ا�شم  	

 ”log in“بحروف �شغيرة .)ا�شغط

ال�شفحة • اختر البلد الذى ترغب فى اال�شتف�شار منه من القائمة المن�شدلة اأعلى واجهة 	

• اح�شل على المعلومات التى تحتاجها من الدليل العام اأو الفنى.	

لحماية بيانات االت�شال الخا�شة بقائمة االأ�شخا�ص المدرجة ،يقت�شر ا�شتخدام” دليل الخدمات الخا�شة بالفيرو�ص “على 

العاملين باالأمم المتحدة واأ�شرهم. 

 databas@uncares.org :ولمزيد من المعلومات عن الدليل ،يرجى االت�شال عبر العن�ان

 :UN Caresبرنامج االأمم المتحدة المعنى بالفيرو�ص فى اأماكن العمل التابعة لها

ماذا تفعل منظومة االأمم المتحدة لكى يت�شم مكان العمل بالعدل واالإن�شاف واالحترام؟

العاملين  �شد  التمييز  �شراحة  تحظر  العمل  الأماكن  �شاملة  �شيا�شة  المتحدة  االأمم  منظومة  اعتمدت  �شىء،  كل  وقبل  اأوال 

واأن  للعاملين  بالفيرو�ص  توعية  دورات  تقدم  اأن  العمل  اأماكن  على  المتحدة  االأمم  منظومة  وتوجب  الفيرو�ص.  مع  المتعاي�شين 

اإلى الت�شديد على  اأمام موظفيها لتلقى الم�شورة واإجراء االختبار. ويهدف هذا الكتيب، فى جانب منه،  اإتاحة الفر�ص  تتاأكد من 

اأهمية التزام منظومة االأمم المتحدة بمعاملة جميع العاملين معاملة تت�شم بالعدل واالإن�شاف واالحترام، بغ�ص النظر عن حالة 

الفيرو�ص لديهم.

ماذا يعتبر و�شمة اجتماعية وتمييزا فى مكان العمل؟

الو�شمة االجتماعية �شمة تدعو للخجل ترتبط بظرف اأو �شفة اأو �شخ�ص بعينه. وهى اأحد اأ�شكال التحيز التى تجرح �شمعة �شخ�ص 

اأو جماعة اأو ترف�شهم الأن النا�ص يرونهم اأو يعتبرونهم مختلفين. وحينما يت�شرف النا�ص انطلقا من تحيزهم تتحول الو�شمة 

االجتماعية اإلى تمييز. والتمييز المتعلق بالفيرو�ص هو معاملة اأحد االأ�شخا�ص معاملة ال تت�شم بالعدل واالإن�شاف ا�شتنادا اإلى حالة 

الفيرو�ص لديه اأوغير ذلك من ال�شفات �شواء اأكانت حقيقة اأو مت�شورة. وو�شم النا�ص اجتماعيا وممار�شة التمييز �شدهم ي�شكل 

انتهاكا لحقوقهم االإن�شانية االأ�شا�شية.

اأمثلة للتمييز فى مكان العمل وكيف تلحق ال�شرر بنا جميعا

الواقع على  التاأثير  العمل. ما  الفيرو�ص فى مكان  ي�شببه  الذى  التاأثير  للتمييز وفكر مليا فى  التالية  االأمثلة  اقراأ كل مثال من 

المتعاي�ص مع الفيرو�ص؟

كلمة ال�شر الخا�شة بك على الدليل هى ا�شم 

قارتك بحروف �شغيرة:

africa
asia

central america
eurasia
europe

north america
south america
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طواعية،  واالختبار  الم�شورة  وت�شمل  “البرنامج”،  هذا  جوهر  االأول(  الملحق  )انظر  االأ�شا�شية”  الع�شرة  “المعايير  وتمثل 

اإجراءات للوقاية فى حاالت الطوارئ )مجموعة االأدوات االأولية  واإتاحة �شبل الح�شول على الواقيات الذكرية واالأنثوية، واتخاذ 

زيادة  االأ�شا�شية  المعايير  هذه  تدعم  كما  اأخرى.  اأ�شياء  جملة  بين  من  بالم�شادفة،  التعر�ص   حالة  فى  التعر�ص(  بعد  للوقاية 

“�شبكة  االإجراءات الرامية اإلى المعالجة المبا�شرة للو�شمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالفيرو�ص. وبهذه الروح، ت�شطلع 

بدور داعم للمتعاي�شين مع الفيرو�ص. العاملين المتعاي�شين مع الفيرو�ص فى االأمم المتحدة”، 

 ”Plus UN“ وبرنامج ويمثل برنامج “UN Cares” و”ا�شتراتيجية االأمم المتحدة للتوعية بفيرو�ص االإيدز ومر�شه”، 

المتحدة  االأمم  فى  العاملين  ل�شبكة  والتاأييد  الدعم  لح�شد  العمل   ”Plus  UN“ برنامج  و�شيوا�شل  تكميلية.  مبادرات  ثلث 

المتعاي�شين مع الفيرو�ص. كما �شتوا�شل “ا�شتراتيجية التوعية” بناء ثقافة عن الفيرو�ص لدى العاملين، فى �شياق اأماكن العمل 

 ”UN Cares“ �شيقدم برنامج  للوباء. كما  الوطنية  اال�شتجابات  �شياق عملنا لدعم  المتحدة وكذلك فى  االأمم  فى منظومة 

اإطار عمل تنفيذى على م�شتوى المنظومة وي�شطلع بالتن�شيق العام “الإتاحة �شبل الح�شول” على المعلومات والخدمات المقدمة 

لجميع العاملين باالأمم المتحدة واأ�شرهم.

بالفيرو�ص دليل خدمات  “UN Cares” الخا�ص 

هو الم�شدر المرجعى على االإنترنت الذى يتيح معلومات محددة خا�شة بكل بلد عن:

•ت�شهيلت تقديم الم�شورة واإجراء االختبار الخا�شة بالفيرو�ص؛ 	
•جماعات م�شاندة المتعاي�شين مع الفيرو�ص والمت�شررين منه؛ 	

•مراكز االأمم المتحدة وغيرها الطبية والعلجية؛ 	
•اإتاحة االأدوية الم�شادة للفيرو�شات القهقرية؛ 	

•المنظمات ومواقع االإنترنت المعنية بالفيرو�ص؛ 	
م�شادفة  التعر�ص  حالة  فى  وموقعها،  التعر�ص،  من  للوقاية  االأولية  االأدوات  بمجموعة  الخا�شة  االت�شال  •جهات  	

للفيرو�ص؛

على الم�شتوى القطرى؛ • 	 ”Cares UN“ م�شئولو االت�شال لبرنامج

•االأمرا�ص االنتهازية والخبيثة؛ 	
•اإتاحة فر�ص الح�شول على الواقيات الذكرية واالأنثوية فى مكان عملك؛ 	

من ال�شهل االطلع على دليل الخدمات الخا�شة بالفيرو�ص 

 • 	www.uncares.org قم بزيارة موقع

وقد اأعلن االأمين العام للأمم المتحدة برنامج 

عزمه  مو�شحا  اأولوية،   ”UN Cares“
للكيفية  نموذجا  المتحدة  االأمم  جعل  “على 
بها  ي�شتجيب  اأن  العمل  لمكان  ينبغى  التى 

قيادات  على  ذلك  نجاح  و�شيعتمد  للفيرو�ص”. 

بها  والعاملين  المتحدة  االأمم  منظمات  جميع 

وعملهم.

بلد.  كل  فى  المتحدة  االأمم  جماعة  “تتمتع 
باالإمكانيات اللزمة – باعتبارنا اأفرادا واأ�شرا 

وقادة فى مجتمعاتنا – لكى ت�شبح قوة تعزيز 

به  اال�شطلع  بنا  المنوط  العمل  فى  موؤثرة 

لخدمة المجتمع. وفى الواقع، يقع على عاتقنا 

التزام خا�ص “باأن نبداأ باأنف�شنا فى تطبيق ما 

 ”UN Cares“ ندعو اإليه”... ويمثل برنامج

نوع  تج�شد   – ورائدة  بل   – مهمة  خطوة 

اإ�شلح  عجلة  دفع  على  ت�شاعد  التى  المبادرة 

االأمم المتحدة قدما”.

جاكلن، – هنرى 
 من�شق االأمم المتحدة المقيم، باراجواى.
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يقرر االإف�شاح عن كونه اإيجابيا للفيرو�ص لزملئه فى العمل. واأفاد اأكثر من 75 فى المائة ممن �شملهم م�شح القائمين بالتي�شير 

�شعروا باأن ا�شتراتيجية التوعية �شاعدتهم على الحد من الو�شمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالفيرو�ص فى مكان العمل.

المتعلقة  المخاوف  تبديد بع�ص  للم�شاعدة على  وا�شحة. وثمة طريقة  اجتماعية  اإحراز تقدم، فمازالت هناك و�شمة  ورغم 

– فى دورات التوعية وب�شكل �شرى مع الزملء. ويمكننا، بالتحدث  بالفيرو�ص - ولنا جميعا الحق فى التحدث �شراحة عن هذا 

عن الفيرو�ص، الم�شاعدة على الحد من المخاوف ب�شاأنه. وحينما يكون الخوف من العدوى بالفيرو�ص اأقل، فاإن المتعاي�شين مع 

الفيرو�ص �شي�شعرون بحرية اأكبر للتحدث ب�شكل اأكثر انفتاحا عن المو�شوع.

وياأتى العاملون باالأمم المتحدة من �شتى اأرجاء العالم. وفى بيئة عمل متنوعة كبيئتنا، �شنواجه حتما معتقدات اأو �شلوكيات 

ال نتفق معها دائما. ومن المهم اأن نتقبل زملءنا العاملين معنا فى االأمم المتحدة من اأ�شحاب الخلفيات ال�شخ�شية والثقافية 

المختلفة، واأن ن�شعى اإلى التعلم منهم. و�شي�شاعدنا هذا على اال�شتعداد ا�شتعدادا اأف�شل لن�شطلع جميعا بعملنا المهم فى منظومة 

االأمم المتحدة.

)UN Cares( ”برنامج االأمم المتحدة لرعاية العاملين بها المتعاي�شين مع الفيرو�ص “
و�شعت االأمم المتحدة �شيا�شة للتعامل مع الفيرو�ص على م�شتوى اأماكن العمل التابعة لها منذ عام 1991. وتن�ص ال�شيا�شة على 

حق جميع العاملين ومن يعولونهم فى الح�شول على فر�ص للتوعية بطرق الوقاية، وتلقى خدمات الم�شورة واالختبار طواعية، 

المنظمات، منذ  بع�ص  ونفذت  تمييز.  اأو  اجتماعية  و�شمة  بل  ومكان عمل  بالفيرو�ص،  المرتبطة  النفقات  يغطى  وتاأمين �شحى 

ومر�شه  االإيدز  بفيرو�ص  للتوعية  المتحدة  االأمم  ا�شتراتيجية  واأتاحت  العمل.  باأماكن  المتعلقة  البرامج  بع�ص  ال�شيا�شة،  تطبيق 

برنامجا م�شمما للتوعية بالفيرو�ص فى مختلف اأرجاء االأمم المتحدة. وللق�شاء على اأى ازدواجية فى الجهود ولتحقـــيق فعـــالية 

برنامج  يتبـــــع  من�شـــق  واحد  عمــــل  برنامج  مظـــــلة  تحـــت  بالمنظمات  الخـــــا�شة  البرامج  دمج  جـــــرى  اأعلى،  للتكاليف  ومردودية 

ووحد “UN Cares” برامج لرعاية المتعاي�شين مع الفيرو�ص فى اأماكن العمل فى �شتى اأرجاء منظومة   .”UN Cares“
االأمم المتحدة، وفى الوقت نف�شه “يقدم باعتباره كيانا موحدا” طائفة �شاملة من خدمات الوقاية من الفيرو�ص والعلج والرعاية 

على  مرجعية  م�شادر  بالفيرو�ص  المعنى  “البرنامج”  خدمات  دليل  ويتيح  واأ�شرهم.  المتحدة  باالأمم  العاملين  لجميع  والدعم 

العالم م�شاعدات فنية  اأنحاء  اإقليميين فى مختلف  فى نيويورك وخم�شة من�شقين  العالمى”  “المن�شق  االإنترنت، فى حين يقدم 

للمكاتب القطرية وللأفراد، ح�شبما يقت�شى  االأمر.

وجرى ت�شميم برنامج “UN Cares”  لتقليل وطاأة اآثار الفيرو�ص فى اأماكن العمل من خلل “تعميم فر�ص الح�شول” 

المتحدة  باالأمم  للعاملين  والدعم  والرعاية  والعلج  الوقاية  ذلك  فى  بما  العاملين،  لجميع  الخدمات  من  �شاملة  باقة  على 

واأ�شرهم.
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ويمكن اأن ي�شاعدنا التحدث عن الفيرو�ص 

على الحد من المخاوف ب�شاأنه، مما ي�شعر 

المتعاي�شين منا مع الفيرو�ص بحرية 

اأكبر للتحدث ب�شكل اأكثر انفتاحا عن 

المو�شوع.



اعلم اأن اال�شتجابة للإيدز ت�شطلع بدور مهم فى الجهود الر�شمية لمنظومة االأمم المتحدة، 

ولكن ما علقة مكان العمل بهذا؟

ينت�شر وباء االإيدز على نطاق اأو�شع نطاقا واأكثر تعقيدا مما يمكن اأن تجدى معه اأى ا�شتجابة فعالة، مما يقت�شى م�شاركة الجميع. 

ففيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى يحدق بنا جميعا، وال الحكومات وال النظم ال�شحية ت�شتطيع وحدها الت�شدى له. ونحتاج جميعا- 

فى اأماكن العمل ومنظمات الرعاية االجتماعية والجماعات الدينية والمدار�ص ومختلف فئات المجتمع المدنى- اإلى العمل يدا 

بيد للم�شاعدة على اإطلق ا�شتجابة اإن�شانية فعالة.

وما يربو على 90 فى المائة من المتعاي�شين مع الفيرو�ص من الرا�شدين فى �شن العمل. ونتيجة لذلك، يت�شرر مكان العمل 

لها  به  المتعلقة  واالأمرا�ص  بالفيرو�ص  االإ�شابة  نتيجة  والوفاة  ال�شحية  العمل واالعتلالت  فالغياب عن  الوباء.  حتما من جراء 

جميعا تداعيات عميقة على العاملين واأ�شرهم واالأمم المتحدة. ويمثل مكان العمل بيئة مثالية للوقاية والرعاية والعلج وللجهود 

المبذولة للت�شدى للو�شمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالفيرو�ص. وت�شير التقديرات اإلى اأن نحو 1.4 فى المائة  من قوة 

العمل فى االأمم المتحدة فى �شتى اأنحاء العالم)زهاء 1400 من العاملين( ربما يكونون متعاي�شين مع الفيرو�ص. 

واأماط م�شح لموظفى االأمم المتحدة عن مواقفهم اإزاء الفيرو�ص فى عام 2002، اللثام عن بع�ص النتائج المثيرة للهتمام. 

فقد �شرح 12 فى المائة من بين من �شملهم الم�شح باأنهم كانوا يتوج�شون خيفة من احتمال اأن يكونوا اإيجابيين للفيرو�ص ولكنهم 

41 فى المائة ممن �شملهم الم�شح حالتهم من الفيرو�ص الأنهم كانوا  لم يرغبوا فى معرفة حالة الفيرو�ص لديهم؛ ولم يع  رف 

اأال تحافظ االأمم  اإنهم كانوا يخ�شون  32 فى المائة  اأحكاما �شلبية عليهم؛ وقال  اأن ي�شدر البع�ص  اإذا التم�شوا معلومات  يخ�شون 

المتحدة على �شرية نتائج اختبارهم.

واأفاد 96 موظفا )2 فى المائة( ممن �شملهم الم�شح اإنهم متعاي�شون مع الفيرو�ص ولكنهم كانوا يخ�شون االإف�شاح عن حالتهم 

فى العمل. ورغم هذه الدالئل على الو�شمة االجتماعية المرتبطة بالفيرو�ص، فاإن ن�شبة مدوية تبلغ 95 فى المائة من موظفى 

االأمم المتحدة يوؤيدون �شيا�شتها ب�شرورة اأن يوا�شل المتعاي�شون مع الفيرو�ص عملهم فيها.

وي�شير تقرير تقييم ن�شف الفترة ال�شتراتيجية االأمم المتحدة للتوعية بفيرو�ص االإيدز ومر�شه اإلى حدوث تقدم بطىء واإن 

“المهم  اأن من  الم�شح  �شملهم  المائة ممن  81 فى  به. وذكر  الفيرو�ص ووعيهم  اإزاء  الموظفين  يتعلق بموقف  كان مطردا فيما 

ب�شدة” اإتاحة الفر�ص اأمام جميع العاملين باالأمم المتحدة لتعلم المزيد عن الفيرو�ص. وفى البلدان التى �شهدت معدالت انت�شار 

مرتفعة، يعرف اأكثر من 50 فى المائة من العاملين حالة الفيرو�ص لديهم. واأعلن ما يزيد قليل على ن�شف العاملين، 54 فى 

المائة ، ممن �شملهم الم�شح اأن ترتيبات عمل الزملء باالأمم المتحدة اأو حالتهم التعاقدية لن تتاأثر �شلبا اإذا عرف تعاي�ص اأحدهم 

مع الفيرو�ص. وب�شفة عامة، كان من �شملهم الم�شح اأميل اإلى االعتقاد باأن معظم الزملء �شي�شاندون اأى زميل فى االأمم المتحدة 
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نحن نعلم:

يعاملوا  اأن  ي�شتحقون  الفيرو�ص  مع  المتعاي�شين  •اأن  	
باحترام وكرامة؛

�شد  التمييز  تحظر  المتحدة  االأمم  منظومة  •اأن  	
االأ�شخا�ص المتعاي�شين مع الفيرو�ص؛

•اأن لكل منا دورا ي�شطلع به ل�شمان اأن يت�شم مكان العمل  	
فى االأمم المتحدة بالعدل واالإن�شاف واالحترام. 

فيرو�ص نق�ص 

�لمناعة �لبشصري 

وحقوق االن�شان
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�شاهم 
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حق االهتمام
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•اإذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�ص، فاأين يمكنك اأن تتوجه للح�شول على خدمات الدعم والرعاية الطبية؟ 	

•كيف يمكننا جميعا دعم الزملء ممن قد يكونون متعاي�شين مع الفيرو�ص اأو مت�شررين منه؟ 	

ة
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اذا اأررد
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الحياة فى عالم واحد مع الفيرو�ص

•اأين تتوجه اللتما�ص الم�شورة واإجراء اختبار الفيرو�ص طواعية؟ 	

•ما الحجج »الم�شجعة« و«المانعة« المحتملة للإف�شاح عن حالتك لرئي�شك فى العمل اأو م�شئول الموارد الب�شرية و/اأو زملئك  	
اإذا كنت اإيجابيا للفيرو�ص؟ وكيف قد تفعل هذا؟

•كيف و اأين يح�شل العاملون االإيجابيون للفيرو�ص واأ�شرهم على الدواء اللزم للعلج محليا؟ 	
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على مقاومة االأمرا�ص. فاإذا تحتم على امراأة متعاي�شة مع الفيرو�ص اأن تقوم بالر�شاعة الطبيعية، فينبغى لها اأن تفعل ذلك طوال 

االأ�شهر ال�شتة االأولى فقط ثم تتحول اإلى و�شائل الر�شاعة البديلة.

وختاما، اأنت وحدك من بو�شعه اأن يقرر ما اإذا كنت ترغب فى اإنجاب طفل اأم ال، اإذا كنت متعاي�شة مع الفيرو�ص. وقد يكون هذا 

خيارا �شعبا ال�شيما اإذا كنت حامل نتيجة الغت�شابك. فاإذا تلقيت رعاية طبية من مقدم رعاية طبية تابع للأمم المتحدة، فيمكنك 

االطمئنان اإلى اأنك �شتتلقين ما تحتاجينه من معلومات وم�شورة ودعم التخاذ خيار مدرو�ص على بينة. ويظل اإنجاب االأطفال خيارا 

متاحا للمتعاي�شين مع الفيرو�ص. ويمثل االأطفال لكثير من النا�ص م�شدر �شعادة عظيم وباعث يمنحهم ال�شعور بوجود هدف فى 

حياتهم، ومن ثم فمن المهم اأن ندعم حق المتعاي�شين مع الفيرو�ص فى اأن ي�شبحوا اآباء.

اإذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�ص وقررت 

اإنجاب طفل، ف�شيزودك طبيبك باأحدث 

المعلومات ب�شاأن النظام الغذائى للعلج 

الملئم الذى يمكنه اأن يقلل خطر نقل 

الفيرو�ص اإلى مولودك الجديد.
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n انتقال الفيرو�ص من االأم اإلى الطفل
هل يمكن لى اأن اأنجب طفل اإذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�ص؟

قد يكون من الع�شير ب�شدة لكثير من االإيجابيين للفيرو�ص اتخاذ قرار ب�شاأن اإنجاب طفل. والخطوة االأولى المهمة فى هذا ال�شدد 

هى ا�شت�شارة طبيبك للح�شول على اأحدث المعلومات ولتلقى الن�شيحة والم�شورة التخاذ قرارات �شحية �شائبة.

فاإذا كنت ذكرا متعاي�شا مع الفيرو�ص، ففكر فى التاأثير المحتمل على �شحة �شريكتك االأنثى. فاإذا كانت �شلبية للفيرو�ص، فمن 

المهم اأن تظل معافاة من الفيرو�ص الأن االإ�شابة به فى اأثناء الحمل يزيد خطر انتقال الفيرو�ص اإلى الجنين. اأما اإذا كانت هى اأي�شا 

اإيجابية للفيرو�ص فيمكن اأن ي�شاب الطفل بالفيرو�ص فى اأثناء الحمل اأو الوالدة اأو الر�شاعة.

وي�شاب مئات االآالف من االأطفال بالفيرو�ص �شنويا خلل الحمل اأو الو�شع اأو نتيجة للر�شاعة. ومن يمن الطالع، اأن بع�ص 

العقاقير الم�شادة للفيرو�شات القهقرية التى اأثبتت فعالية كبيرة فى علج االإ�شابة بالفيرو�ص نف�شه اأثبتت فعالية اأي�شا فى الحد 

بدرجة كبيرة من خطر انتقال الفيرو�ص من االأم اإلى الطفل.

وت�شمل الوقاية الفعالة لمنع انتقال الفيرو�ص من االأم اإلى الطفل عدة مقومات. فاإذا كنت حامل فينبغى اأن تتلقى رعاية ما 

قبل الوالدة على يد اأحد مقدمى الرعاية ال�شحية الموؤهلين. فمعظم اأطباء رعاية ما قبل الوالدة �شيجرون لك اختبارا للفيرو�ص؛ 

فاإذا لم يفعلوا، فينبغى لك اأن تطلبى ذلك منهم. فاإذا اأثبت االختبار اأنك اإيجابية للفيرو�ص فى مرحلة ما قبل الوالدة، ف�شتتلقى 

الم�شورة اللزمة ب�شاأن خيارات االإنجاب المتاحة لك.

الحد من خطر نقل الفيرو�ص من االأم اإلى الطفل

اأو عقب الوالدة عبر الر�شاعة.  اأو خلل الوالدة  اأن تنقل الفيرو�ص لطفلها فى الرحم  يمكن للمراأة الحامل االإيجابية للفيرو�ص 

وت�شير الدرا�شات التى اأجريت فى البلدان ال�شناعية اأن حزمة الوقاية الكاملة- التما�ص الم�شورة واإجراء االختبار طوعا، والرعاية 

النظام  اتباع  مع  الملئم  القهقرية  للفيرو�شات  الم�شاد  والعلج  الم�شورة،  تقديم  من  بها  يرتبط  وما  الحمل  اأثناء  فى  ال�شاملة 

الغذائى االأكثر فعالية، وتقديم الم�شورة ب�شاأن بدائل الر�شاعة الطبيعية- يمكن اأن تقلل خطر انتقال الفيرو�ص من االأم اإلى الطفل 

اإلى م�شتوى ال يذكر. ومع اتخاذ هذه االإجراءات يمكن الحد من انتقال الفيرو�ص من االأم اإلى الطفل لم�شتويات منخف�شة تبلغ 

اثنين )2( فى المائة. وفيما يتعلق بانتقال الفيرو�ص بعد الوالدة، فينبغى للمراأة المتعاي�شة مع الفيرو�ص – اإن اأمكن- اأن تتجنب 

الر�شاعة الطبيعية واأن ت�شتخدم فقط بدائل لها اإذا كانت اآمنة ومتاحة. وال ينبغى المراأة – �شواء اأكانت متعاي�شة مع الفيرو�ص اأم 

ال- اأن تمزج الر�شاعة الطبيعية مع الر�شاعة ال�شناعية اأو غيرها من االأغذية؛ اإذ يمكن اأن يوؤدى هذا اإلى اإ�شعاف قدرة الر�شيع 
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 -  االإف�شاح عن حالتك ل�شريكك

- ت�شجيع �شريكك على اإجراء اختبار الفيرو�ص

- ا�شتخدام الواقيات الذكرية اأو االأنثوية خلل الجماع 

- ا�شتخدام محاقن معقمة ال ت�شتخدم اإال لمرة واحدة )ال يمكن اإعادة ا�شتخدامها(

- عدم الت�شارك فى ا�شتخدام الدمى الجن�شية، وغير ذلك.

اإذا كان �شريكك �شلبيا للفيرو�ص وتعر�ص بالم�شادفة للفيرو�ص ف�شجعه على تلقى وقاية ما بعد التعر�ص فى غ�شون ما يتراوح  

بين 2  اإلى 72 �شاعة بعد التعر�ص.

اأكبر. لديك الحق فى اتخاذ خيارات �شحية وعليك م�شئولية �شخ�شية وعملية واأخلقية- لحماية  تحكم فى حياتك تحكما 

�شريكك.

ماذا عن ال�شحة االإنجابية والتخطيط للم�شتقبل؟

اإذا كنت م�شاركا فى علقة واأحدكما اإيجابى للفيرو�ص، فبو�شعك التمتع بعلقة وحياة جن�شية �شحية.

واإذا كان اأحد ال�شريكين �شلبيا للفيرو�ص واالآخر اإيجابيا، فمن المهم ا�شتخدام الواقيات ا�شتخداما �شحيحا ودائما.

اإذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�ص، فحافظ على اأ�شلوب حياة �شحى واتبع كافة االإجراءات حتى ال تنتقل العدوى اإلى �شريكك. وناق�ص 

بواعث قلقك وخططك للم�شتقبل مع �شريكك. فاإذا كنت تخطط الإنجاب طفل، فتحدث مع طبيبك عما اإذا كان ذلك �شيغدو خيارا 

التلقيح  مثل  االإنجابية  ال�شحة  خيارات  اتخاذ  فى  م�شاعدتك  عن  اال�شتف�شار  فى  ترغب  فربما  طفل،  اإنجاب  قررت  فاإذا  �شحيا. 

المحمية فى فترة  الجن�شية غير  الممار�شة  اكت�شاف عبء فيرو�شى ول�شمان حدوث  للتاأكد من عدم  اإجراء فحو�ص  اأو  ال�شناعى 

الخ�شوبة فقط. واأخيرا، فلتعلم اأن بو�شعك- اإذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�ص- اال�شتمتاع بنف�ص الحياة ذات الم�شتوى الجيد، التى 

يتمتع بها �شخ�ص اآخر. 

اأو  مهم�شون  باأنهم  العاملون  ي�شعر  اأال  وينبغى 

ب�شواعدهم  الكثير  تحقيق  فبو�شعهم  لوحدهم- 

وباال�شتراك مع االآخرين ممن يواجهون مواقف 

مماثلة للتاأكد من اأن بيئات عملهم مواتية لهم. 

فبمقدور كل منظمة، مهما تكن �شغيرة، اأن تتخذ 

خطوات �شغيرة �شوب دعم هذا »التحرك«.

باتوب مانجو، من�شق 

جمعية العاملين باالأمم المتحدة المتعاي�شين 

.)UN Plus( مع الفيرو�ص
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الوقاية من ال�شل وت�شخي�شه وعلجه 

ال�شل مر�ص معدى �شائع وغالبا ما يكون مميتا ويمكن اأن ي�شرنا جميعا. وثلث �شكان العالم م�شابون بجرثومة ال�شل. ولن تتطور 

الجرثومة لدى كل م�شاب لي�شبح مري�شا بال�شل )اإذ ال ي�شاب به �شوى واحد فقط من كل ع�شرة طوال حياتهم( ولكن هناك �شنويا 

ما يناهز ت�شعة مليين ن�شمة فى اأنحاء العالم ممن يحملون الجرثومة تتطور لديهم االإ�شابة لي�شبحوا مر�شى بال�شل.

اأما المتعاي�شون مع فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى فمن المرجح بدرجة اأكبر كثيرا اأن ي�شبحوا مر�شى بال�شل ما اإن ي�شابوا به 

)زهاء واحد من كل ع�شرة �شنويا(، حتى عندما يتلقون علجا منا�شبا لفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى. فال�شل فى الحقيقة هو 

ال�شبب االأكثر �شيوعا للمر�ص والوفاة فى �شفوف المتعاي�شين مع فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى فى كثير من اأنحاء العالم، رغم 

اإمكانية الوقاية منه وعلجه. وفى العديد من بلدان العالم، يعد ال�شل العر�ص االأول الذى يدل على اإ�شابة �شخ�ص ما بالفيرو�ص 

حيث يحدث فى مرحلة مبكرة من االإ�شابة بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى.

وينبغى اأن نحيط جميعا علما باأعرا�ص ال�شل واأن نتحرك فورا اإذا �شاورتنا ال�شكوك ب�شاأن اإ�شابتنا به نحن اأو زملئنا اأو اأ�شدقائنا 

اأعرا�شه  اأكثر  اإلى االآخرين. وتتمثل  النتائج ويقلل خطر نقل العدوى به  ال�شل وعلجه مبكرا من  اأ�شرتنا. ويح�ّشن ت�شخي�ص  اأو 

�شيوعا فى ال�شعال الم�شتمر الأكثر من اأ�شبوعين اإلى ثلثة اأ�شابيع، وفقدان الوزن دون �شبب وا�شح، والحمى، والت�شبب عرقا ليل. 

فاإذا �شاورتك ال�شكوك ب�شاأن اإ�شابتك بال�شل، فبادر فورا بزيارة اأقرب عيادة طبية.

وينبغى للمتعاي�شين مع الفيرو�ص منا جميعا اأن يجروا اختبارات لتبين ما اإذا كنا م�شابين بعدوى ال�شل، اإذا يمكن علجه والحيلولة 

دون تطور مر�ص ال�شل )العلج الوقائى باالأوزون(. وينبغى اإجراء اختبارات دورية للمتعاي�شين مع فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى 

الكت�شاف مر�ص ال�شل لديهم فى كل مرة يتوجهون فيها اإلى العيادة. وال تن�ص اأنه يمكن الوقاية من ال�شل وعلجه.

اإذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�ص، فما �شبل الحماية التى ينبغى لى اتخاذها؟

فاإذا اأثبت الت�شخي�ص اإ�شابتك بالفيرو�ص، فهاك بع�ص خطوات الوقاية التى ينبغى لك اتباعها فينبغى تجنب: 

•االإ�شابة باأمرا�ص اأخرى منقولة جن�شيا باإجراء ممار�شة جن�شية محمية /اأكثر اأمنا؛ 	
•االإ�شابة بااللتهاب الكبدى »ب« وااللتهاب الكبدى«ج« باتباع ممار�شة جن�شية محمية / اأكثر اأمنا، باتباع ممار�شات حقن ماأمونة  	

وتلقى لقاحات ملئمة للتح�شين؛

•م�شاعفات فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى ب�شمان تلقى رعاية طبية جيدة؛ 	
•مقاومة الفيرو�ص بااللتزام بخطة )بروتوكول( العلج؛ 	

•نقل الفيرو�ص اإلى �شريكك من خلل: 	

معرفة

 حالة ال�سل قد 

تنقذ حياة
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ويتطلب و�شع خطة لللتزام  بالعلج اأن تقطع على نف�شك عهدا وتفى به. ويقت�شى هذه اأن تمعن النظر ب�شدق فى حياتك 

وتتعرف على االأ�شياء التى قد تعوق قدرتك على تناول دوائك فى موعده. وحتى فى االأوقات التى تعم الفو�شى فيها حياتك، مثلها 

يحدث للجميع، فمن المهم اأن تحافظ على قدر من النظام لتحقق االأهداف المرجوة من االلتزام بالعلج. فاإذا �شافرت تاأكد من 

باأخذها متى  فبادر  الجرعات،  اإحدى  ن�شيت  فاإذا  دوائك فى موعده.  تناول  على  الحفاظ  تتمكن من  التوقيت حتى  فروق  مراعاة 

تذكرت، ما لم تتزامن مع موعد الجرعة التالية، وفى هذه الحالة تناول جرعة واحدة فقط.

يد  مد  االآخرين  بو�شع  واأن  التحديات،  هذه  يواجهون  الذين  وحدهم  لي�شوا  اأنهم  يتذكروا  اأن  منا  للفيرو�ص  للإيجابيين  وينبغى 

العون اإليهم. فكثير غيرنا من المتعاي�شين مع الفيرو�ص اأو غيره من االأمرا�ص المعدية يواجهون الموقف نف�شه. ومن ال�شرورى 

اأحد  اأ�شار  المختلفة. وقد  الحياة  االيجابي على جوانب  لتاأثيرة  انما  المر�ص  لنالي�ص فقط لمواجهة  العلج مفيد  باأن  نوؤمن  اأن 

اإخ�شائيى الفيرو�ص اإلى العلج الم�شاد للفيرو�شات القهقرية باعتباره مثل »تملك �شيك قيمته نحو مليون دوالر«، الأننا نعلم اأنه 

العمر  ليبلغوا  الفر�شة  الفيرو�ص ويمنحهم  المتعاي�شين مع  العلج يطيل عمر  فاإن هذا  ال�شحيح،  الوقت  تناوله فى  يبداأ  حينما 

الطبيعى المتوقع. كما قد يكون من المفيد التحدث عن العلج مع االآخرين الذين يواجهون المواقف نف�شها، للت�شارك فى االأفكار 

والتو�شل اإلى حلول عملية لللتزام بالعلج واأمور اأخرى.

اأعلم اأن االإ�شابة بالفيرو�ص تجعلنى عر�شة للعدوى باأمرا�ص اأخرى. 

فكيف اأحمى نف�شى منها اإذا كنت اإيجابيا للفيرو�ص؟    

بالن�شبة للمتعاي�شين منا مع الفيرو�ص، فنحن معر�شون غالبا للإ�شابة باالأمرا�ص ما اإن يدمر الفيرو�ص جهازنا المناعى تدميرا 

باالأمرا�ص  االإ�شابة  احتماالت  وتقليل  المناعة  جهاز  تقوية  اإلى  الفيرو�ص  علج  توليفة  توؤدى  النا�ص،  لمعظم  وبالن�شبة  حقيقيا. 

االنتهازية بدرجة كبيرة. فاإذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�ص، فقم دوريا بزيارة طبيب موؤهل لعلج االأمرا�ص المتعلقة بالفيرو�ص، حتى 

يمكنك متابعة حالة جهازك المناعى. اإذ �شت�شاعد المتابعة المنتظمة لجهازك المناعى طبيبك على و�شف العلج اللزم للوقاية 

من بع�ص االأمرا�ص االنتهازية التى توؤثر فى المتعاي�شين مع الفيرو�ص.

وتوؤكد احتماالت تعر�ص المتعاي�شين مع الفيرو�ص للإ�شابة باالأمرا�ص االنتهازية، اأهمية معرفة حالة الفيرو�ص. وال يعرف كثير 

اإال عندما ي�شابون بمر�ص خطير، وربما  اإيجابيون للفيرو�ص  اأنهم  اإجراء االختبار  من المتعاي�شين مع الفيرو�ص الذين يوؤجلون 

يكون مهددا للحياة اأحيانا. وبمعرفة حالة الفيرو�ص لديك يمكنك االعتناء ب�شحتك والتاأكد من متابعتها دوريا. فاإذا كنت متعاي�شا 

مع الفيرو�ص، يمكن لطبيبك و�شف دواء بو�شعه وقايتك من االإ�شابة باالأمرا�ص االنتهازية.

عيـــادة 
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مركز �لفح�س

لحالة �لفيرو�س



اإذا كنت اإيجابيا وو�شف الطبيب دواء لحالتى، 

فهل لى اأن اأبداأ العلج الم�شاد للفيرو�شات القهقرية ببطء- لنقل مثل بتناول قر�ص واحد كل مرة؟

نظرا لتحور الفيرو�ص با�شتمرار، ف�شرعان ما يكت�شب مقاومة الأى دواء بمفرده. وحينما تتطور المقاومة ال تغدو العقاقير فعالة 

كما كانت من ذى قبل وياأخذ م�شتوى اأعداد الفيرو�ص فى الدم فى الرجوع اإلى و�شعه ال�شابق. وللحيلولة دون ن�شوء هذه المقاومة 

اأو الإبطاء وتيرتها، �شي�شف لك الطبيب ثلثة عقاقير م�شادة للفيرو�شات القهقرية )توليفة من العقاقير(؛ رغم توافر توليفات 

عدة من العقاقير حاليا فى قر�ص واحد. وتحقق توليفة العقاقير اأق�شى تاأثير ممكن وتقلل من احتماالت ن�شوء مقاومة للعقاقير 

من خلل مهاجمة الفيرو�ص بطرق مختلفة.

تبدو توليفة العقاقير معقدة. فكيف اأتاأكد من قدرتى على االلتزام بها وتناولها وفقا لما هو مقرر؟

توليفة علج الفيرو�ص لي�شت ب�شيطة. ومع ذلك، فبا�شتخدام جرعة من قر�ص واحد بدمج عدد ي�شل اإلى ثلثة عقاقير فى قر�ص 

واحد، اأ�شبح االأمر اأكثر �شهولة. وقد يحتاج االإيجابيون منا للفيرو�ص الذين يتلقون علجا اإلى تناول عدة عقاقير، ال�شيما اإذا كانت 

االإ�شابة بالفيرو�ص فى مرحلة متقدمة كما نحتاج علجا الأمرا�ص انتهازية اأخرى. وي�شار اإلى تناول االأدوية المو�شوفة فى كثير 

الب�شرى،  المناعة  االإ�شابة بفيرو�ص نق�ص  ال�شديدة لللتزام بالعلج فى حالة  بالعلج«. ونظرا للأهمية  »بااللتزام  من االأحيان 

فينبغى  اإعطاء مزيد من االهتمام للتاأكد من تناول عقاقير علج الفيرو�ص وفقا لما هو مو�شوف تماما.

فاإذا �شهوت عن بع�ص الجرعات اأو لم ت�شتطيع تناولها فى حينها، اأو خالفت النظام الغذائى للعلج، لن تكون االأدوية بالفعالية 

المطلوبة و�شتن�شاأ مقاومة لها ب�شرعة اأكبر. وربما يكون لديك قيود معينة على تناول الطعام وفقا لنظامك الغذائى )مثل الحاجة 

اإلى تناول االأدوية مع الطعام( وربما تحتاج اإلى حفظ واحد اأو اأكثر من اأدويتك فى الثلجة.

ي�شعوا  اأن  غذائيا،  ونظاما  عقاقير  تت�شمن  توليفة  الطبيب  لهم  ي�شف  ممن  الفيرو�ص  مع  منا  للمتعاي�شين  المت�شور  ومن 

نظاما �شخ�شيا لللتزام بالعلج. و�شتعتمد طبيعة هذه الخطة على النظام الغذائى للعلج الخا�ص بك وعلى العوامل الموؤثرة فى 

حياتك. وقبل مغادرتك لمكتب الطبيب مع نظامك الغذائى الجديد للعلج، ناق�ص خطتك لللتزام بالعلج مع طبيب اأو ممر�شة 

اأو م�شت�شار طبى لتحديد ال�شبل التى تمكنك من اإنجاحها فى حياتك. وهاكم بع�ص االأفكار لللتزام بالعلج:

•ان�شئ تقويما يوميا لتنظيم علجك فى نظامك اليومي المعتاد. 	
•ا�شتخدام دفترا يوميا اأو اأ�شبوعيا لللتزام بمواعيد العلج. 	

•ا�شتخدم جهاز ا�شتدعاء اأو منبها لتذكيرك بموعد تناول الجرعات. 	
•اعتمد على االأ�شدقاء واأفراد االأ�شرة اأو زملء الغرفة لم�شاعدتك على تذكر المواعيد. 	
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ي�شطلع المتعاي�شون مع الفيرو�ص 

بدور مهم فى تعزيز ال�شحة، الأنف�شهم 

ول�شركائهم والأ�شرهم ولمجتمعاتهم. 

ويوؤكد مفهوم »ال�شحة االإيجابية 

والكرامة والوقاية« دور االأ�شخا�ص 

االإيجابيين فى جميع اأ�شكال تعزيز 

ال�شحة والوقاية من الفيرو�ص.



نظافة الغذاء •	
	•اغ�شل يديك بعناية قبل اإعداد الطعام.

	•اف�شل بين الغذاء المطهو وغير المطهو
	•اختر االأطعمة الماأمونة )تجنب االألبان غير المب�شترة واغ�شل الفواكه والخ�شراوات الطازجة جيدا(.

	•قم بطهى الطعام طهيا جيدا
	•تناول الطعام فور طهيه

دعم  �شبكة  لديك  يكون  اأن  ذلك  فى  ي�شاعدك  اأن  ويمكن  ممكن.  حد  الأدنى  وال�شغط  القلق  وطاأة  خفف  وال�شغط:  القلق  •	
اجتماعى ، ومار�ص الريا�شة دوريا واح�شل على ق�شط وافر من النوم.

تجنب التدخين: يدمر التدخين الرئتين وغيرها من االأع�شاء ويزيد اال�شتعداد للإ�شابة بالعدوى. •	
الرعاية الطبية: احر�ص على اإجراء فحو�ص ومتابعة طبية دورية. •	

االأدوية: تجنب تناول االأدوية غير ال�شرورية، واإذا كنت تتناول اأدوية اأخرى غير مرتبطة بالفيرو�ص، فناق�شها مع طبيبك. •	
اإذا اأثبت االختبار اإيجابيتى للفيرو�ص، فهل يعنى ذلك اأننى اأحتاج اإلى بدء العلج فورا؟

كل، لكن ينبغى اأن تبحث عن طبيب فورا يكون خبيرا فى الفيرو�ص لمتابعة اإجرائك للختبارات وتقديم الم�شورة الطبية. كما 

– تبداأ تناول علجا م�شادا للفيرو�شات القهقرية/غير  – ومتى  اأن  �شيراقب طبيبك حالتك ال�شحية دوريا و�شيقرر لو احتجت 

ذلك من االأدوية، وهو ما �شيتوقف على عوامل مختلفة، بما فيها نتائج فحو�ص الدم. و�شيقيم  تاريخك الطبى ال�شابق ويتحقق من 

حالتك ال�شريرية، ويقوم بفح�شك ويجرى اختبارات اإ�شافية لك لتقييم مرحلة اإ�شابتك بالفيرو�ص.

بي�شاء مختلفة تحمى  دم  المناعة من خليا  يتكون جهاز  اإذ   CD4 بها طبيبك هى عدد خليا  �شيهتم  التى  االأمور  واأحد 

اأو  الم�شاعدة  »ت«  اأي�شا بخليا  CD4 )وتعرف  فاإن خليا  ب�شورة طبيعية  المناعة  يعمل جهاز  االأمرا�ص. وحينما  الج�شم من 

بخليا »ت«( تحمى الج�شم باكت�شاف الفيرو�شات والبكتيريا وتدميرها. ويعنى وجود اأعداد كبيرة من الفيرو�ص اأن فيرو�ص نق�ص 

.CD4 المناعة الب�شرى قد �شل حركة عدد كبير من خليا

 22 على  يربو  ما  منذ  بالفيرو�ص  اإ�شابتى  �شخ�شت 

اأن�شطة  فى  تقريبا  فورا  �شاركت  اأن  لبثت  فما  عاما 

المتحدة  المملكة  فى  اأوال   – االإيدز  مر�شى  رعاية 

لرعاية  منظمة  اأول  تاأ�شي�ص  فى  �شاركت  حيث 

على  �شاركت  ثم   – للفيرو�ص  االإيجابيات  الن�شاء 

الموؤتمرات  فى  العمل  خلل  من  الدولى  ال�شعيد 

فى  وكذلك  الفيرو�ص،  مع  للمتعاي�شين  الدولية 

ال�شبكة العالمية لهم، وفى الجماعة الدولية للن�شاء 

المتعاي�شات مع الفيرو�ص.

حيوية  واأفي�ص  حيا  مازلت  عاما   20 مرور  وبعد 

حين  فى  نجوت  وقد  المتحدة،  االأمم  مع  واأعمل 

ق�شى معظم نظرائى فى ثمانينيات القرن الع�شرين 

يتمتع  بلد  فى  ولدت  والأننى  بعيد.  اأمد  منذ  نحبهم 

من  تمكنت  فقد  مجانى  �شحية  رعاية  بنظام 

القهقرية،  للفيرو�شات  م�شاد  علج  على  الح�شول 

اإليه.  الحاجة  اأم�ص  فى  كنت  حينما  متاحا  اأ�شبح 

الليمفاوية  »الخليا  عدد  كان  العلج  بداأت  وحينما 

الم�شاعدة« CD4 يعد على اأ�شابع اليد فا�شت�شلمت 

اأننى  اإلى  جدا  كبير  حد  اإلى  نف�شى  وهياأت  لقدرى 

غريبا،  يبدو  قد  االأمر  اأن  ورغم  طويل.  اأحيا  لن 

ا�شتغرق  االأمر  اأن  اإال  رائعا،  ج�شمى  تعافى  كان  فقد 

اأ�شتعيد  كونى  مع  نف�شيا  تكيفت  حتى  الوقت  بع�ص 

على  القدرة  برفاهية  بالفعل  تمتعى  ومع  �شحتى 

من  بدال  ل�شنوات  اأمامى  الممتد  الم�شتقبل  تاأمل 

اأ�شهر معدودة.

كيت طوم�شون – الموؤ�ش�ص الم�شارك

 لجماعة العاملين باالأمم المتحدة االإيجابيين« 

»للفيرو�ص
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هذه المعلومات مثلما تفعل مع جميع البيانات الطبية ال�شخ�شية.

فاإذا واجهتك �شعوبات، فى اأى وقت، فى اأداء وظيفتك نتيجة اإ�شابتك بالفيرو�ص، فاإن االأمم المتحدة �شتعمل معك لمواءمة و�شع 

عملك حتى يمكنك موا�شلة العمل بها مادامت حالتك ال�شحية ت�شمح لك باالإ�شهام الفعلى فى اال�شطلع بوالية المنظمة.

اإذا اأثبت االختبار اإيجابيتى للفيرو�ص، هل يعنى هذا اأننى �شاأمر�ص عما قريب؟

اأى  اإيجابيتك للفيرو�ص. فحتى فى حالة عدم تلقى علج، ال تظهر عادة  اأثبت االختبار  اإذا  اأن تمر�ص عما قريب  لي�ص بال�شرورة 

اأ�شحى  اإال بعد م�شى فترة زمنية طويلة. ونتيجة للتطور الطبى الم�شتمر،  اأعرا�ص الأمرا�ص مرتبطة بالفيرو�ص عقب االإ�شابة 

المتعاي�شون مع الفيرو�ص االآن قادرين على اال�شتمتاع بال�شحة وموا�شلة االإنتاج رغم وجود الفيرو�ص. وف�شل عن ذلك، يجرى 

عدد هائل من البحوث الكت�شاف اأنواع من العلج ت�شتثمر تلك الموجودة بالفعل. وتمثل االإ�شابة بالفيرو�ص حالة طبية رئي�شية 

ينبغى التعامل معها بجدية، ولكنها ال تعنى حكما بالموت.

ماذا اأ�شنع لحماية �شحتى؟

ت�شجع االأمم المتحدة جميع العاملين على العناية ب�شحتهم، ولكن ي�شكل هذا اأهمية خا�شة الأولئك االإيجابيين للفيرو�ص. ومن 

الممار�شات الجيدة للجميع اأن يتبعوا المبادئ التالية الخا�شة بالحياة ال�شحية.

التغذية: تناول مقادير ملئمة من الغذاء وكل اأطعمة �شحية من العنا�شر الغذائية، وهى: •	
	•البروتينات - اللحوم واالأ�شماك وفول ال�شويا والمك�شرات ت�شاعد على بناء الع�شلت والحفاظ عليها.

والخ�شراوات  والبذور  الحبوب  فى  وتوجد  بالطاقة  الج�شم  الكربوهيدراتية  المواد  تمد  الكربوهيدراتية-  الم�اد 	•

والمك�شرات.

على  وت�شاعد  المناعة  جهاز  الفيتامينات  وتقوى  الطازجة.  والخ�شراوات  الفواكه  فى  الفيتامينات  توجد  	•الفيتامينات- 
مقاومة االأمرا�ص.

المك�شرات  فى  الموجودة  الم�شبعة  غير  الدهون  على  التركيز  وينبغى  قليلة.  بمقادير  الدهون  تناول  ينبغى  	•الدهون- 
دهن  مثل  الحيوانية  والمنتجات  الزبدة  فيها  بما  الم�شبعة،  الدهون  تجنب  مع  والبقول،  النباتية  والزيوت  والحبوب 

الخنزير وال�شحوم.

اإذا لم تكن متاأكدا من نقاء اإمدادات المياه العامة، فقم بغلى المياه  تناول كميات وفيرة من ال�شوائل.  • المياه النظيفة :	

التى ت�شربها اأو، اإذا اأمكن، تناول مياها جاهزة معباأة فى زجاجات.

وال يمكن ف�شل اأى عامل باالأمم المتحدة 

اأو تنزيل درجته الوظيفية اأو حرمانه 

من الترقية اأو الوظيفة ا�شتنادا اإلى 

اإيجابيته للفيرو�ص فح�شب.
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اإطلع اآخرين موؤتمنين على هذه المعلومات مثل اأحد الم�شرفين اأو الزملء اأو المتخ�ش�شين فى الموارد الب�شرية اأو االأطباء فى 

االأمم المتحدة. وهناك اأ�شياء يجب اأال تن�شاها باعتبارك موظفا فى االأمم المتحدة، مثل حقيقة اأن عقدك واأحكام توظيفك يجب اأن 

تكون هى نف�شها لو لم تكن متعاي�شا مع الفيرو�ص، واأنه ينبغى اأن تتاح لك فر�ص الترقى والتدرج الوظيفى المتاحة لغيرك. وربما 

يي�شر االإف�شاح عن حالتك من اإبدائك ال�شراحة وال�شدق ب�شاأن االأ�شباب التى تجعلك بحاجة اإلى اإجازة لتلقى الرعاية الطبية، اأو 

اأ�شباب احتياجك للعمل بمواعيد اأكثر مرونة. هل اإذا قررت االإف�شاح عن حالتك لروؤ�شائك و/اأو زملئك، ف�شتغدو اأكثر قدرة على 

معالجة الو�شع اإذا ظهر للعلن. يعتقد بع�ص النا�ص اأن اإخفاء اإ�شابتهم بالفيرو�ص �شيوؤدى فى المدى الطويل اإلى �شغوط وم�شاعر 

قلق. وفى خاتمة االأمر، مع ذلك، �شواء اأف�شحت اأم ال، فاأنت �شاحب القرار ب�شاأن حالتك.

فاإذا قرر  الفيرو�ص.  يواجهها متعاي�ص مع  التى قد  التحديات  اأ�شعب  اأحد  بالفيرو�ص  االإ�شابة  االإف�شاح عن حالة  يمثل  وقد 

اأنه يمكنه االعتماد عليك فى  اإلى  اأنه يثق بك بما يكفى الإطلعك على هذه المعلومات، فقدم له الدعم وطماأنه  اأحد االأ�شخا�ص 

حفظ االأمر طى الكتمان. ومن المهم حفظ المعلومات طى الكتمان مثلما تفعل مع اأى معلومات �شخ�شية اأخرى ياأتمنك عليها 

�شخ�ص اآخر.

هل �شت�شمح لى االأمم المتحدة بموا�شلة عملى اإذ اأثبت االختبار اإيجابيتى للفيرو�ص؟

نعم. ال يمكن ف�شل العاملين باالأمم المتحدة اأو تنزيل درجتهم الوظيفية اأو حرمانهم من الترقية اأو التعيين ا�شتنادا فقط اإلى 

اإ�شابتهم بالفيرو�ص. ومعظم المتعاي�شين مع الفيرو�ص قادرون تماما على موا�شلة عملهم – �شواء داخل منظومة االأمم المتحدة 

اأو خارجها. وفى منظومة االأمم المتحدة، فاإن القدرة على اأداء المهام المطلوبة هى ال�شرط الطبى الوحيد للعمل.

اأو تر�شل فى مهمة، تجرى الخدمات الطبية باالأمم المتحدة فح�شا طبيا  وحينما ت�شغل وظيفة جديدة فى االأمم المتحدة 

لتحديد اللياقة الج�شمانية للمهمة. وال تن�ص اأن الخدمات الطبية باالأمم المتحدة ال تجرى اختبارات تلقائيا الكت�شاف الفيرو�ص 

اعتمادك  المتحدة  باالأمم  الطبية  الخدمات  ترف�ص  وقد  ال�شاملة.  الدورية  الطبية  للفحو�ص  اأو  طبى  ت�شريح  الإ�شدار  �شواء 

اإلى طبيعة المهمة ومكانها وحالتك ال�شحية. وفى كل هذه الحاالت، فاإن المتخ�ش�شين  باعتبارك الئقا لوظيفة معينة، ا�شتنادا 

مع  المتعاي�شين  با�شتبعاد  ي�شمح  وال  ال�شحية؛  لحالتك  م�شتقل  فردى  تقييم  اإجراء  بعد  قرارهم  ي�شدرون  الموؤهلين  الطبيين 

الفيرو�ص ب�شفة عامة من �شغل الوظائف فى االأمم المتحدة. وربما يكون من م�شلحتك االإف�شاح عن حالتك للخدمات الطبية اإذا 

جرى نقلك اإلى مكان عمل لي�ص به خدمات طبية جيدة اأو اإمدادات جيدة من االأدوية اللزمة لعلج الفيرو�ص. فاإذا �شحب الت�شريح 

الطبى المطلوب لمهمة جديدة، فلن تقوم الخدمات الطبية للأمم المتحدة باالإف�شاح �شواء لرئي�شك اأو لزملئك عن طبيعة اأى 

حالة �شحية ك�شفت اأنت عنها اأو اكت�شفت خلل فح�ص طبى، اأو تزيل اللثام عن اأ�شباب عدم الت�شريح لك بالعمل فى مكان اأو مع 

مهمة معينة. فاإذا قررت االإف�شاح عن حالة الفيرو�ص لديك لهم، فاإن الخدمات الطبية باالأمم المتحدة �شتحافظ ب�شدة على �شرية 
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للمزيد   www.uncares.org موقع:  على  بالفيرو�ص  المعنى  بها  للعاملين  ال�شحية  للرعاية  المتحدة  االأمم  برنامج 

التزايد. وحينما نت�شارك فى تبادل الخبرات مع االآخرين  اآخذ فى  التى لديها جماعات دعم  العمل  اأماكن  المعلومات. وعدد  من 

المتعاي�شين مع الفيرو�ص، يمكننا تقليل بواعث قلقنا، وتعلم ا�شتراتيجيات جديدة للتعامل مع العدوى بالفيرو�ص، وبناء �شداقات 

جديدة مع اآخرين يواجهون التحديات نف�شها. ويمكن االطلع على معلومات اأخرى عن »جماعة العاملين االإيجابيين للفيرو�ص 

 www.unplus.org :فى منظومة االأمم المتحدة«، على الموقع التالى

واإذا اأردت التحدث فى �شرية اإلى ا�شت�شارى باالأمم المتحدة متخ�ش�ص فى الفيرو�ص خارج مكان عملك، فيمكنك االت�شال بمكتب 

بالبريد  خطاب  اإر�شال  اأو   +  1 – 212 – 963 – 4782 هاتف   على  نيويورك  فى  المتحدة  باالأمم  العاملين  م�شت�شار 

االلكترونى مرفقا به رقم هاتفك اإلى: HIVadvice@uncares.org ويمكن اأن يت�شل بك الم�شت�شار.

اإذا اأثبت االختبار اإيجابيتى للفيرو�ص، فماذا اأ�شنع؟

اأوال، ا�شتمع بعناية لما يقوله لك اال�شت�شارى فى مركز االختبارات. و�شيزودك بمعلومات مهمة عن الخطوات التالية، واأين تلتم�ص 

الرعاية الطبية واأين تلتم�ص الدعم. فاإذا ن�شيت �شيئا اأو لم تملك م�شاعرك، فات�شل واطلب التحدث مع اال�شت�شارى مجددا. ويجد 

كثير من النا�ص �شعوبة فى حفظ المعلومات فى اأذهانهم فى اأول مرة الأنهم ال ي�شتطيعون التركيز.

اإذا اأكدت النتيجة اإيجابيتك، لبدء نظام  قم بزيارة طبيب متخ�ش�ص فى الفيرو�ص الإجراء اختبار ثان لك لتاأكيد النتيجة و، 

علجك الطبى. فاإذا �شاورك القلق من احتمال تعري�شك �شخ�ص اآخر للفيرو�ص من خلل جماع غير محمى، فبو�شع م�شت�شارك 

اأو طبيبك م�شاعدتك باإحاطتك علما باأ�شاليب تنتهجها لت�شجيعهم على اإجراء اختبار الفيرو�ص. وينبغى دوما اأن تكون الممار�شة 

الجن�شية اأكثر اأمنا. فاإذا اأحطت نف�شك علما بمختلف الق�شايا المتعلقة بالفيرو�ص ف�شتغدو �شريكا متمتعا بالكفاءة لطبيبك فيما 

يتعلق بالحفاظ على �شحتك.

اإذا اأثبت االختبار اإيجابيتى للفيرو�ص، هل يجب على اإخبار اأى �شخ�ص فى مكان العمل؟ 

اأخ�شى اأن اأتعر�ص للتمييز اأو �شوء المعاملة. من اأخبر وكيف؟

لي�ص مطلوبا من المتعاي�ص مع الفيرو�ص االإف�شاح عن حالته. وبالن�شبة للمتعاي�شين منا مع الفيرو�ص، قد يكون من ال�شعب تقرير 

هل ينبغى اأن اأخبر اأحدا، ال�شيما لو كان زميل اأو م�شرفا، ومتى. فمن الطبيعى ال�شعور بالقلق اإزاء احتمال التعر�ص للرف�ص والنبذ 

من االأ�شرة اأو االأ�شدقاء اأو الجيران اأو الزملء. ومازال التمييز �شد المتعاي�شين مع الفيرو�ص �شائعا جدا، ولذا ينبغى للإيجابيين 

للفيرو�ص منا اأن يفكروا فيمن يمكننا ائتمانه على هذه المعلومات.

ورغم اأننا ب�شفتنا عاملين فى االأمم المتحدة، لن نجبر على االإف�شاح عن حالتنا حيال الفيرو�ص، فربما تكون ثمة فوائد فى 

»جماعة العاملين باالأمم المتحدة«: �شبكة 

لموظفى االأمم المتحدة المتعاي�شين مع 

الفيرو�ص

هى »جماعة العاملين باالأمم المتحدة المتعاي�شين 

مع الفيرو�ص« وهى تجمع بين العاملين 

المتعاي�شين مع الفيرو�ص فى االأمم المتحدة من 

مختلف المناطق والمنظمات. وين�ص بيان مهمتها 

على ما يلى: »توحيد ال�شف من اأجل الت�شامن 

والم�شاواة والتقبل للمتعاي�شين مع الفيرو�ص فى 

منظومة االأمم المتحدة من خلل زيادة الوعى 

وتغيير ال�شيا�شات وح�شد التاأييد«. وتتيح الجماعة 

اإ�شداء الن�شح بين النظراء وتوفير الدعم والم�شورة 

فيما يتعلق بالفيرو�ص فى اأماكن العمل للعاملين 

فى االأمم المتحدة وال�شركاء الخارجيين. واإذا كنت 

ترغب فى مزيد من المعلومات، اأو فى االن�شمام، 

. www.unplus.org :يرجى زيارة
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لقد تعلمنا الكثير من الزملء فى االأمم المتحدة الذين اكت�شفوا اأنهم متعاي�شون مع الفيرو�ص. فقد قالوا اإن الرعب تملكهم 

اأنهم تعلموا التعاي�ص مع  اأبلغونا  اأنهم متعاي�شون مع الفيرو�ص. ورغم ذلك، فقد  اأجروا االختبار، وا�شطربوا حينما علموا  حينما 

النتائج وغدوا قادرين على الم�شى قدما فى حياتهم الأنهم يحيطون علما االآن بالمعلومات التى يحتاجونها لحماية اأ�شرهم ورعاية 

اأنف�شهم ومن المفيد غالبا للأزواج اأن يتوجهوا معا لطلب الم�شورة واإجراء االختبارات الخا�شة بالفيرو�ص..

ربما تفكر فى ا�شتدعاء �شديق اأو عزيز عليك ليكون متاأهبا للتحدث اإليه، وفقا لم�شتوى القلق الذى ي�شاورك ب�شاأن ت�شلم نتائج 

اختبارك. ورغم اأنه �شيتاح لك ا�شت�شارى بعد االختبار لتهدئة روعك وتزويدك بالمعلومات ذات ال�شلة، فمن المفيد اأي�شا اأن تتمتع 

ب�شبكة دعم لت�شاعدك على تجاوز م�شاعرك.

حتى متى يمكننى االنتظار الإجراء اختبار الفيرو�ص عقب اأى تعر�ص محتمل؟

يو�شى باأن تجرى اختبار الفيرو�ص فورا عقب التعر�ص المحتمل. ويمكن اال�شتفادة من هذا االختبار االأول باعتباره خط اأ�شا�ص. 

فاإذا كنت تعرف اأنك �شلبى قبل التعر�ص المحتمل، فاإن اأى نتيجة اإيجابية �شتكون دليل على تعر�شك للعدوى بعد اختبارك االأخير. 

اأما اإذا جاء االختبار �شلبيا، فاإن هذا ال يعنى اأنك لم تتعر�ص له. بل يعنى اأنه ينبغى عليك االنتظار لمدة ثلثة اأ�شهر ثم تجرى 

اختبارا ثانيا للفيرو�ص.

ورغم اأن اختبارات اكت�شاف االأج�شام الم�شادة للفيرو�ص �شديدة الدقة، فهناك »فترة ترب�ص« تمتد من ثلثة اإلى اثنى ع�شر 

�شهرا، وهى الفترة بين العدوى بالفيرو�ص وظهور اأج�شام م�شادة له يمكن اكت�شافها. وفى حالة االختبارات االأ�شد دقة الكت�شاف 

اأقل  اختبارات  اأجريت  اإذا  اأطوال  وقتا  الفترة  هذه  وت�شتغرق  اأ�شهر.  الترب�ص ثلثة  فترة  تمتد  حاليا،  بها  يو�شى  والتى  الفيرو�ص 

دقة.

وخلل فترة الترب�ص، ال يوجد لدى الم�شابين بالفيرو�ص اأج�شام م�شادة فى دمائهم يمكن اكت�شافها باإجراء االختبار. ومع 

ذلك، فاإن الم�شاب يكون لديه معدالت مرتفعة من الفيرو�ص فى �شوائل الج�شم مثل الدم وال�شائل المنوى واالإفرازات المهبلية 

ولبن االأم. وخلل هذه الفترة يمكن اأن ينتقل الفيرو�ص ب�شهولة اأكبر بدرجة كبيرة حتى رغم اأن اختبار الفيرو�ص قد ال يظهر اأنك 

م�شاب بالفيرو�ص.

اأخ�شى من اأن يثبت االختبار اإيجابيتى للفيرو�ص، فاأ�شبح وحيدا. األي�ص كذلك؟

كل. ال يحتاج اأى واحد منا اأن ي�شبح وحيدا اإذا ثبت اأنه اإيجابى للفيرو�ص. فمليين االأ�شخا�ص فى �شتى بقاع العالم يتعاي�شون مع 

اإيجابيتك للفيرو�ص، ينبغى  الفيرو�ص. ورغم ذلك فاإن فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى يثير بع�ص التحديات ال�شعبة. فاإذا ثبتت 

لك اأن تفكر فى االت�شال باإحدى منظمات الرعاية المعنية باالإيدز اأو بمركز تن�شيق االأمم المتحدة المعنى بالفيرو�ص فى بلدك 

دليل خدمات  اإلى  اللجوء  تفكر فى  اأن  اإليها. كذلك، يمكنك  االن�شمام  التى يمكنك  الدعم  للح�شول على معلومات عن جماعات 
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هل ينبغى اأن اأجرى اختبار الفيرو�ص؟

نعم. ففى عالم به فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى، يغدو من المهم اإجراء االختبار، حيث يعد ال�شبيل الوحيد لمعرفة حالتك. فاإذا 

اأ�شلوب حياتك ريثما يراقب الطبيب حالتك  اأثبت االختبار اأنك اإيجابى للفيرو�ص، فيمكنك اتخاذ االإجراءات ال�شرورية لمواءمة 

ال�شحية حتى تبداأ العلج فى التوقيت االأكثر فعالية. اأما اإذا اأثبت االختبار �شلبيتك للفيرو�ص، فقد ت�شاعدك النتيجة على تقليل 

بواعث القلق وتتيح لك الفر�شة لمواءمة خطتك للوقاية من الفيرو�ص وفقا لظروفك ال�شخ�شية بالتعاون مع ا�شت�شارى موؤهل. 

احتمال  ثمة  كان  اإذا  دوريا  الفيرو�ص  اختبار  تجرى  اأن  عليك  يجب  واأنه  الحياة  مدى  ت�شتمر  الفيرو�ص  من  الوقاية  اأن  تن�ص  وال 

لتعر�شك له.

رغم اأن االأمم المتحدة ال توجب عليك اإجراء اختبار الفيرو�ص، فاإن الخدمات الطبية بها ت�شجع جميع العاملين على معرفة 

حالتهم اإزاء الفيرو�ص. ويو�شى ب�شدة اأن يقوم جميع اأفراد االأ�شرة الن�شيطين جن�شيا اأو المحتمل اأن يكونوا قد تعر�شوا للفيرو�ص 

بطرق اأخرى اأن يجروا االختبار. وب�شفتك من العاملين باالأمم المتحدة، ال يتعين عليك االإف�شاح عن حالتك من الفيرو�ص اإلى 

الم�شرف على عملك اأو اإلى زميل اآخر فى العمل.

بالم�شادر  قائمة  االإنترنت  على  بالفيرو�ص  الخا�ص  المتحدة  باالأمم  العاملين  لرعاية  الطبى  البرنامج  خدمات  دليل  ويقدم 

الطبية للأمم  الخدمات  اال�شتعلم من  اأي�شا  للفيرو�ص فى مكان عملك؛ ويمكنك  االختبار  واإجراء  الم�شورة  المعتمدة اللتما�ص 

المتحدة اأو اأى طبيب تعينه االأمم المتحدة فى محل عملك. و�شي�شمن التوجه الأحد هذه المرافق المو�شى بها الإجراء االختبارات 

اأن تتلقى الم�شورة والمعلومات الملئمة وال يو�شى باإجراء اختبارات الفح�ص الذاتى. 

»الأكن �شادقا، لو لم اأجر االختبار، لو لم اأعرف )حالتى للفيرو�ص(، لم يكن ذلك ليجعلنى �شلبيا له؛ بل كان �شيجعلنى جاهل 

فح�شب« اأحد العاملين المتعاي�شين مع الفيرو�ص )من ا�شطوانة دى فى دى اأ�شدرها مكتب االأمم المتحدة لعمليات حفظ ال�شلم  

»الخطر الم�شتتر، فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى وحفظ ال�شلم« 2007، عمن اأثبت االختبار اإيجابيته للفيرو�ص(.

ال اأعتقد حقا اأننى معر�ص لخطر العدوى بالفيرو�ص. فاإذا لم اأكن معر�شا للخطر، فلماذا اأجرى االختبار؟

اأنت وحدك فح�شب من ي�شتطيع تقييم مدى تعر�شك لخطر العدوى. ومع ذلك فدائما ما تظهر الدرا�شات التى اأجريت فى �شفوف 

وتمثل معرفة  ت�شخي�ص حالتهم.  قبل  الخطر  كانوا غافلين عن  المتعاي�شين معه  كبيرة من  ن�شبة  اأن  الفيرو�ص  المتعاي�شين مع 

حالتك من الفيرو�ص و�شيلة مهمة لحماية �شحتك والحفاظ عليها.

اأخ�شى اإجراء اختبار الفيرو�ص الأننى لو علمت اأننى اإيجابى له ف�شيكدر هذا �شفو حياتى.

قد يكون اإجراء االختبار للفيرو�ص مخيفا. فمتى تي�شر اختر مرفقا للختبار به ا�شت�شارى موؤهل لتوفير الدعم اللزم لك وللإجابة 

عن اأ�شئلتك قبل تلقيك النتائج ووقت تلقيها.

ينبغى اأن نعرف جميعا حالتنا اإزاء 

الفيرو�ص. ويمكن اأن ي�شاعدنا اإجراء 

االختبار على الحد من بواعث القلق 

وو�شع خطة �شخ�شية للوقاية من 

الفيرو�ص بالتعاون مع ا�شت�شارى موؤهل.
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 م�شورة حول

الفيرو�ص

لكى نتعاي�ص ب�شحة جيدة مع 

الفيرو�ص، ينبغى علينا وعلى 

اأ�شرنا:

•التما�ص الم�شاعدة اأو المعلومات والدعم؛ 	
•العناية ب�شحتنا؛ 	

•االهتمام بو�شعنا المالى؛ 	
•االلتزام الدقيق بمواعيد العلج عند الحاجة اإليه؛ 	

•التخطيط للم�شتقبل؛ 	
•االهتمام بمن نعول؛ 	

خلل  من  ومنتجا  وعادال  اآمنا  عملنا  مكان  •جعل  	
التحدث ب�شراحة عن الفيرو�ص واحترام حقوق جميع 

الذين  االآخرين  ومعنا  بينهم  من  ونحن  العاملين، 

يتعاي�شون مع الفيرو�ص.
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الفيرو�ص علج

 

الف�شل الثالث

ع�ش
حافظ على �شحتك

3
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•من هم الم�شئولون عن حفظ المجموعات االأولية للوقاية بعد التعر�ص فى مكان عملك؟ 	

•هل يمكنك ذكر بع�ص اأفكارك عن خطتك ال�شخ�شية للوقاية من الفيرو�ص؟ 	

•كيف تعتزم التوا�شل مع �شريكك )�شركائك(، اأطفالك، غيرهم من اأفراد االأ�شرة واالأ�شدقاء ب�شاأن الفيرو�ص والوقاية منه؟ ن�سائح للتفاو�ض	

 لممار�صة �لجنسس

 الأكثر اأمنًا
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حماية اأنف�شنا واالآخرين من الفيرو�ص

• كيف تحمى نف�شك واالآخرين من الفيرو�ص؟	

الذكرية واالأنثوية؟ • اأين تتوقع اأن توفر لك االأمم المتحدة �شروحا عملية لكيفية ا�شتخدام الواقيات – 	

• من اأين تح�شل على الواقيات )الذكرية واالأنثوية( فى منطقتك المحلية؟	
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n اأ�شكال اأخرى من �شبل الوقاية؟
ماذا عن �شبل وقاية الن�شاء تحديدا؟

واالقت�شادية  االجتماعية  العوامل  من  لمجموعة  نتيجة  الرجال،  له  يتعر�ص  مما  للفيرو�ص  �شراوة  اأ�شد  لتاأثير  الن�شاء  تتعر�ص 

والبيولوجية. فالن�شاء ال�شابات يتعر�شن لخطر االإ�شابة بالفيرو�ص بدرجة اأكبر قليل الأن فتحة الرحم )عنق الرحم( لم تن�شج 

لديهن ن�شجا كافيا وجدارها لم يكت�شب ال�شمك المطلوب ليغدو حاجزا فعاال. وت�شكل الن�شاء ما يناهز ن�شف اإجمالى المتعاي�شين 

مع الفيرو�ص فى �شتى اأرجاء العالم

ممار�شة  وتوؤدى  ذلك.  تحقيق  �شبل  تعلمى  واأن  الفيرو�ص  من  نف�شك  حماية  فى  حقك  تدركى  اأن  فينبغى  امراأة،  كنت  فاإذا 

االنتهاكات والعنف والتمييز القائمة على اأ�شا�ص النوع االجتماعى �شد الن�شاء اإلى زيادة احتماالت اإ�شابتهن بالفيرو�ص. فقد تملى 

تقاليد النوع االجتماعى فى بلدك، مثل، عليك كامراأة اأال تطلعى على المعلومات اللزمة عن الممار�شة الجن�شية واأن يكون دورك 

فيها �شلبيا فح�شب، مما قد يجعلك اأقل قدرة على التفاو�ص للح�شول على ممار�شة جن�شية اأكثر اأمنا اأو لل�شتفادة من الخدمات 

جديد.  �شريك  اأى  مع  وكذلك  القائمة  العلقة  فى  اأمنا  اأكثر  جن�شية  ممار�شة  ل�شمان  تتفاو�شى  اأن  المهم  فمن  ولذا  الملئمة. 

ولحماية نف�شك، البد اأن تتعلمى المهارات المنا�شبة التى تحتاجينها ل�شمان ممار�شة اأكثر اأمنا اإذا اخترت الم�شاركة فيها، ولتتمكنى 

النوع االجتماعى ولكى  اإلى دور رعاية الفتيات فى حالة التعر�ص لعنف قائم على  من اال�شتفادة من خدمات الدعم مثل اللجوء 

تتمكنى من االعتماد على خدمات ال�شرطة واإجراءات العدالة لتوفير الحماية لك اإذا اقت�شى االأمر.

بالفيرو�ص  للعدوى  الن�شاء  تعر�ص  خطر  زيادة  فى  ت�شهم  التى  االأ�شا�شية  االقت�شادية  االجتماعية  العوامل  م�شار  وت�شحيح 

القانونية  الحقوق  حماية  �شمانات  توافر  وعدم  والتعليمية  االقت�شادية  الفر�ص  ونق�ص  والفقر  الجن�شين  بين  الم�شاواة  عدم   –
واالإن�شانية – يمثل ركيزة �شديدة االأهمية. ويتحمل كل واحد منا م�شئولية حماية نف�شه واالآخرين من التعر�ص للفيرو�ص، ال�شيما 

الرجال الذين يتمتعون بال�شلطة االجتماعية للتاأثير فى )غيرهم من( الرجال لكى يعملوا على حماية اأنف�شهم و�شركائهم.

 www.uncares.org يمكن االطلع على لمحات اإر�شادية عن التفاو�ص ل�شمان ممار�شة جن�شية اأكثر اأمنا على

n انتقال الفيرو�ص من االأم اإلى الطفل
يرجى االطلع على الف�شل التالى من هذا الكتيب لمعرفة المزيد من المعلومات عن �شبل الوقاية لمنع الفيرو�ص من االنتقال 

من االأم اإلى الطفل.
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n ممار�شات الحقن الماأمونة 
هل من الماأمون لى اأن اتعر�ص للحقن؟

ال ينبغى الأحد اإطلقا )بمن فى ذلك متعاطى المخدرات عن طريق الحقن( اأن يعيد ا�شتخدام اإبرة اأو محقن اأو اأداة ا�شتخدمها 

�شخ�ص اآخر من قبل للحقن من اأى نوع ولم تعقم تعقيما �شليما. فاإذا تلقيت رعاية طبية من الخدمات الطبية فى االأمم المتحدة 

اأو مقدم للرعاية ال�شحية مرتبط بها، فكن على يقين من اأن ق�شارى الجهود قد بذلت للتاأكد من اأن اأدوات الحقن لم ت�شتخدم 

من قبل ولن تعر�شك لفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى. فاإذا احتجت اإلى عملية حقن خارج اأماكن الرعاية ال�شحية التابعة للأمم 

اأماكن  جميع  فى  تطبق  ال  الماأمونة  الحقن  ممار�شات  الأن  ونظرا  واحدة.  لمرة  اإال  ت�شتعمل  ال  اإبرا/محاقن  فا�شتخدم  المتحدة، 

الرعاية ال�شحية وربما ال يكون مي�شورا دوما �شراء اأدوات حقن معقمة، فاإن جميع مجموعات االأدوات الطبية المقدمة للم�شافرين 

من العاملين فى منظمات االأمم المتحدة تت�شمن اإبرا ومحاقن ت�شتخدم لمرة واحدة.

كيف يقى متعاطو المخدرات بالحقن اأنف�شهم من الفيرو�ص؟ 

الجديدة  للإ�شابات  الرئي�شيين  الم�شدرين  المخدرات  لتعاطى  ملوثة  محاقن  اأو  اإبر  وا�شتخدام  المحمى  غير  الجماع  يعتبر 

بالفيرو�ص. وينبغى على متعاطى المخدرات اتخاذ خطوات للوقاية من التعر�ص للفيرو�ص، ال�شيما ب�شمان تعاطى المخدرات باإبر/ 

محاقن نظيفة فى كل مرة. وفى كثير من اأرجاء العالم حيث ينت�شر تعاطى المخدرات بالحقن، هناك برامج متاحة لتبادل االإبر/

المحاقن مع متعاطى المخدرات بالحقن ل�شمان ح�شولهم على اأدوات حقن معقمة. وتظهر الدرا�شات اأن هذه البرامج تقلل من 

خطر العدوى بالفيرو�ص بدون الم�شاعدة على زيادة تعاطى المخدرات.

االأفيون،  المخدرات. فعلج تعاطى مركبات  المرتبطة بتعاطى  االأ�شرار  بالعقاقير و�شيلة مهمة للحد من  العلج  كما يمثل 

متاح فى العديد من البلدان ونجح فى الحد من  “البُيبرنورفين”  اأو  “الميثادون”  باإ�شراف طبى من  با�شتخدام جرعات مقننة 

االأ�شرار الناجمة من تعاطى المخدرات بالحقن، بما فى ذلك خطر االإ�شابة بالفيرو�ص. ويمكن اأن ت�شهم اأي�شا البرامج الناجعة 

التاأمين  برامج  وت�شمل  بالمخدرات.  الحقن  عمليات  خلل  من  بالفيرو�ص  العدوى  تجنب  فى  المخدرات  متعاطى  تاأهيل  الإعادة 

الطبى باالأمم المتحدة تكاليف برامج المعالجة هذه. وللإطلع على برامج العلج المتاحة، يمكنك التحدث اإلى هيئة الخدمات 

الطبية باالأمم المتحدة اأو اإلى مقدم الرعاية ال�شحية المرتبط بها.

هل يمكن لتعاطى مواد – ال تحقن – مثل الكحوليات اأو ال�شتن�شاق المخدرات، اأن ت�شهم فى العدوى بالفيرو�ص؟

نعم. فرغم اأن الكحوليات والمخدرات التى يجرى تعاطيها دون حقن ال تعر�شك لدم �شخ�ص اآخر تعري�شا مبا�شرا، فيمكنها اأن 

تخل بقدرتك فى الحكم على االأمور وتدفعك لخو�ص مخاطر )ال�شيما اأثناء الممار�شة الجن�شية( لم تكن لتقدم عليها لوالها.

واإذا كنت �شحية العتداء جن�شى، 

فيحتمل اأنك تعر�شت للفيرو�ص. ومن حقك، 

كموظف فى االأمم المتحدة، تلقى علج 

للوقاية بعد التعر�ص.

ويمثل الجماع غير المحمى واالإبر اأو 

المحاقن الملوثة الم�شتخدمة لتعاطى 

المخدرات الم�شدرين الرئي�شيين للإ�شابات 

الجديدة بالفيرو�ص.
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ماذا اأ�شنع لو تعر�شت لحادث؟

يمكن اأن تقع الحوادث فى اأى وقت، ولذا احتفظ دوما ببطاقة تحمل ا�شمك وف�شيلة دمك وا�شم ورقم هاتف من يمكن االت�شال به 

ورقم هاتف �شركة تاأمينك ال�شحى. وينبغى اأن تت�شمن هذه البطاقة رقم هاتف م�شئولى االأمن فى االأمم المتحدة. )مدرج فى هذا 

الكتيب بطاقة ت�عية. اف�شلها عن الكتيب وقم با�شتيفاء بياناتها واحملها معك طوال الوقت(. واحمل معك دائما هاتفا محموال 

)جواال( اأو بطاقة ات�شال هاتفى اأو نقود معدنية للت�شال من هاتف عمومى.

ماذا اأ�شنع لو تعر�شت العتداء جن�شى؟

يمثل خطر التعر�ص العتداء جن�شى حقيقة ماثلة فى كل بقعة من بقاع العالم. فاإذا كنت �شحية العتداء جن�شى، فربما تعر�شت 

لفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى. وينبغى اأن تحيط علما بالبروتوكول المحلى ال�شتخدام المجموعة االأولية للوقاية بعد التعر�ص 

واأن يت�شلوا فورا بالم�شئول عن حفظها. عند التعر�ص العتداء جن�شى، حيث �شيقوم باإحالتك لتلقى العالج المنا�شب بما فى ذلك 

و�شائل منع الحمل فى حاالت الطوارئ. ويو�شى ب�شدة اأن تلتم�ص الرعاية الطبية واأن تجرى فحو�شات طبية الكت�شاف اأى تعر�ص 

محتمل لفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى اأو غيره من االأمرا�ص المعدية المنقولة جن�شيا واأن تح�شل على م�شورة عن �شبل التغلب 

على ال�شدمة النف�شية للعتداء.

هل يمكن اأن اأ�شاب بالفيرو�ص عند الم�شاركة فى ممار�شة الريا�شة اأو غيرها من االأن�شطة؟

اتبع  نازف،  اأو  مفتوح  بجرح  االإ�شابة  وفى حالة   ريا�شية.  اأن�شطة  ممار�شة  اأثناء  بالفيرو�ص  للإ�شابة  حاالت  اأى  اإطلقا  ت�شجل  لم 

االحتياطات المعيارية، نظف الجرح و�شع مطهرا �شد الجراثيم وغط  الجرح. واإذ قررت اأنت اأو اأى من اأفراد اأ�شرتك اإجراء عملية 

غير طبية تخترق الجلد اأو االأغ�شية، مثل و�شع ثقب الجلد وو�شع و�شم، تاأكد من اأن االأدوات الم�شتخدمة معقمة.

اإذا  الخطورة  من  قدرا  تمثل  قد  العمليات  هذه  فى  الم�شتخدمة  االأدوات  ولكن  بالفيرو�ص  االإ�شابة  تنتقل  اأن  ال�شعب  من 

ا�شتخدمت الأكثر من �شخ�ص ولم تعقم. ولذا ينبغى ا�شتعمال اإبر ت�شتخدم لمرة واحدة فقط من اأجل �شمان اأف�شل حماية. 

www.uncares.org ويمكن االإطلع

علجات الوقاية 

 لما بعد التعر�ص يجب اأن توؤخذ 

خلل 72 �شاعة من التعر�ص
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حفظ  م�شئول  اأو  المعين  م�شئولك  هو  من  تعرف  لم  واإذا  القبيل.  هذا  من  و�شعا  واجهت  اإذا  للأمن  المعين  بم�شئولك  االت�شال 

الخا�ص  المتحدة  باالأمم  للعاملين  الطبية  الرعاية  خدمات  دليل  على  باأ�شمائهم  قائمة  ف�شتجد  للوقاية،  االأولية  المجموعات 

.  www.uncares.org بالفيرو�ص على موقع

للطلع على دليل خدمات الرعاية الطبية الخا�شة بالفيرو�ص للعاملين باالأمم المتحدة، عليك:

 www.uncares.org زيارة م�قع  	
 ”HIV on Directory Services Cares UN“ ا�شغط على  	

مثل  �شغيرة،  باأحرف  قارتك  )ا�شم  بك  الخا�شة  ال�شر  كلمة  وكتابة  المن�شدلة  القائمة  من  منظمتك  باختيار  الموقع  ادخل   	
اأفريقيا، اآ�شيا، اأمريكا الو�شطى، اأورا�شيا، اأوروبا، اأمريكا ال�شمالية، اأمريكا الجنوبية(.

ا�شغط على “دخول”.  	
اختر البلد الذى ترغب فى اال�شتف�شار عنه من القائمة المن�شدلة فوق الواجهة العري�شة فى ال�شفحة.  	

اطلع على المعلومات التى تحتاجها من الدليل العام اأو المتخ�ش�ص.  	
ولحماية بيانات االت�شال الخا�شة باالأ�شخا�ص المدرجين فيها، يقت�شر ا�شتخدام “دليل الخدمات” الخا�شة بفيرو�ص نق�ص 

المناعة الب�شرى على العاملين باالأمم المتحدة واأ�شرهم. وللطلع على مزيد من المعلومات عن دليل خدمات االأمم المتحدة 

الخا�ص بالفيرو�ص، ات�شل بقاعدة بيانات database@uncares.org. ولمزيد من المعلومات عن برنامج الرعاية الطبية 

   info@uncares.org:للعاملين باالأمم المتحدة، ات�شل بالعنوان

اعرف

خطتك للتعامل 

في حالة التعر�ض 

للفيرو�ض
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اأو  اأو اعتداء اإجرامى،  اأو نتيجة لحادث،  – مثل فى حالة التعر�ص العتداء جن�شى؛  فاإذا كنت تعتقد اأنك تعر�شت للفيرو�ص 

 - واأنت تعلم اأنك كنت �شلبيا للفيرو�ص 
1
حادث اأمنى؛ اأو عند اإجراء االإ�شعافات االأولية ل�شخ�ص جريح ربما يكون م�شابا بالعدوى

قبل الحادث، فينبغى عليك اأن تت�شل بم�شئول االأدوات االأولية للوقاية بعد التعر�ص فى مكان عملك.

واإذا لم تعرف من هو المنوط به اال�شطلع بهذه المهمة الحيوية، فهناك بع�ص ال�شبل الكت�شاف ذلك.

  • 	www.uncares.org بها على موقع:  للعاملين  الطبية  للرعاية  المتحدة  االأمم  برنامج  دليل خدمات  زيارة  يمكنك 

للتعرف على المدير والم�شئولين عن المجموعة االأولية للوقاية بعد التعر�ص فى بلدك ومكان عملك.

•االت�شال بالمكتب المحلى لم�شئول االأمم المتحدة المعين ل�شئون االأمن )هو عادة مكتب المن�شق المقيم( 	
•االت�شال بوحدة الخدمات الطبية للأمم المتحدة اإذا وجدت فى محل عملك. 	

•االت�شال بم�شئول الموارد الب�شرية. 	
)هناك  المتحدة  االأمم  فى  التعليم  للعاملين/ا�شتراتيجية  الطبية  الرعاية  برنامج  فى  التي�شيرات  م�شئولى  من  •اال�شتف�شار  	

.)www.uncares.org/facilitators قائمة بهم على

المعالج  اأنت وطبيبك  �شتمهلك  التى  اأيام  لمدة خم�شة  ال�شرورية  العقاقير  التعر�ص  بعد  للوقاية  االأولية  المجموعة  وت�شم 

الوقت الكافى ل�شمان تلقيك العلج اللزم خلل الثلثة والع�شرين يوما المتبقية.

فاإذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�ص فينبغى اأال تتناول عقارا م�شادا للفيرو�شات القهقرية �شمن المجموعة االأولية للوقاية بعد 

التعر�ص، حيث قد ت�شرك بزيادة خطر تن�شيط مناعتك �شد هذه العقاقير ومن ثم تقلل خياراتك العلجية م�شتقبل حينما تحتاج 

اإليها. فاإذا كنت �شحية العتداء جن�شى فربما ترغب فى اتباع اإجراءات منع الحمل فى حاالت الطوارئ.

– ولكن حتما  اإلى �شاعتين  والو�شع االأمثل هو �شرورة بدء الوقاية )تناول عقار م�شاد للفيرو�شات القهقرية( خلل �شاعة 

لي�ص بعد 72 �شاعة – عقب التعر�ص المحتمل لفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى. وت�شير البيانات اإلى اأنه كلما بداأ العلج مبكرا، 

زادت احتماالت النجاح. ومن الم�شت�شوب اال�شتعلم عن �شبل الح�شول على المجموعة االأولية للوقاية بعد التعر�ص ومعرفة ا�شم 

م�شئول حفظ المجموعة االأولية قبل حدوث التعر�ص المحتمل. ونقترح اأن تكتب ا�شم الم�شئول على البطاقة المدرجة فى هذا 

الكتيب واأن تحمل معك هذه البطاقة طوال الوقت. وفى بع�ص البلدان، مثل اأمريكا ال�شمالية وبع�ص اأنحاء اأوروبا، ال تتيح االأمم 

المتحدة علج الوقاية بعد التعر�ص الأنه يمكن الح�شول عليه فى غرفة الطوارئ باأى م�شت�شفى.

وفى بع�ص الحاالت، ال توجد فر�ص للح�شول على المجموعة االأولية للوقاية بعد التعر�ص وال مرفق لتزويدك بها فى بلدك. 

اأقرب  التعر�ص، يحدد  للوقاية بعد  المقيم عادة( �شمان و�شع بروتوكول طوارئ  المعين للأمن )المن�شق  الم�شئول  وينبغى على 

مركز اإجلء طبى اإقليمى حيث تجرى المتابعة ال�شاملة، بما فى ذلك اأ�شرع م�شارات واأ�شاليب االإجلء لتحقيق هذا. ويرجى منك 

االإجراءات  جميع  باتباع  العاملون  يقوم  اأن  المنتظر  من     1
والهدف  للفيرو�ص.  محتمل  تعر�ص  اأى  لتجنب  االحتياطية 

من المجموعة االأولية للوقاية بعد التعر�ص هو اأن ي�شتخدمها 

مثل  الطوارئ  حاالت  فى   للفيرو�ص  ال�شلبيون  االأ�شخا�ص 

حيث  اأو  المهنى  للعمل  نتيجة  اأو  جن�شى  العتداء  التعر�ص 

الم�شادة  العقاقير  وتمثل  االأخرى.  الوقاية  �شبل  اأخفقت 

تناوله  يجرى  اأال  ينبغى  خطيرا  علجا  القهقرية  للفيرو�شات 

اأعرا�شا  ي�شبب  وقد  كامل  �شهر  لمدة  طبيب  اإ�شراف  تحت  اإال 

جانبية مختلفة. 

يعتمد نهج االحتياطات المعيارية على فر�شية 

اأن اأى دم ملوث يلم�شه االإن�شان ربما يكون 

معديا. وللطلع على مزيد من المعلومات ب�شاأن 

االحتياطيات المعيارية، يرجى زيارة موقع 

 www.uncares.org
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ويمكن  بل�شتيكى.  قمامة  كي�ص  فى  منها  والتخل�ص  واحدة  لمرة  القفازات  ارتداء  ينبغى  اللتك�ص:  القفازات  ارتداء   	
ا�شتخدام االأكيا�ص البل�شتيكية ال�شغيرة بدال من القفازات عند ال�شرورة. ورغم اأننا نو�شى ب�شدة با�شتخدام القفازات، لكن ال 

تن�ص اأن الجلد ال�شليم يعتبر حاجزا ممتازا �شد فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى، حيث ال ي�شتطيع الفيرو�ص اختراق الجلد اإذا 

لم يكن ثمة جرح مفتوح. فاإذا تعر�ص الجلد لملم�شة الدم، ف�شارع بغ�شله بال�شابون والماء ال�شاخن فى اأ�شرع وقت ممكن.

الثياب  تغ�شل  اأن  وعليك  باإحكام.  مغلقة  بل�شتيكية  اأكيا�ص  فى  المت�شخة  واالأمتعة  الملب�ص  و�شع  ينبغى  الثياب:  غ�شل   	
للتنظيف  تر�شلها  اأن  اأو  �شاخن  مجفف  فى  تجفيفها  ثم  بال�شابون  ممزوج  �شاخن  ماء  فى  �شواها  عما  منف�شلة  المت�شخة 

الجاف.

التخل�ص من النفايات: احتر�ص عند التخل�ص من النفايات التى قد تحتوى على مواد ملوثة اأو اإبر م�شتعملة. تخل�ص من   	
االأ�شياء الملوثة بالدم اأو غيرها من �شوائل الج�شم فى اأكيا�ص بل�شتيكية محكمة الغلق.

n فى حالة التعر�ص لفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى
ماذا ينبغى لى اأن اأفعل اإذا تعر�شت للفيرو�ص؟

فى البلدان التى ال ت�شتطيع اأن ت�شمن فيها ب�شكل معقول توافر اأدوية الطوارئ االأ�شا�شية فى غرف الطوارئ بالم�شت�شفيات، تكفل 

االأمم  التعر�ص فى مكاتب  بعد  للوقاية  االأولية  االأدوات  بها، توفير مجموعة  الطبية  الرعاية  برنامج  المتحدة، من خلل  االأمم 

المتحدة كما تتيحها لجميع العاملين باالأمم المتحدة واأفراد اأ�شرهم.

وت�شم مجموعة االأدوات االأولية للوقاية بعد التعر�ص:

28 يوما ي�شتمر فيها العلج الطبى للحالة الطارئة بدواء م�شاد للفيرو�شات القهقرية، ويمكن  االأيام الخم�شة االأولى من 

التى قد  االأ�شباب  التعر�ص بالم�شادفة للفيرو�ص )وا�شل قراءة  الب�شرى عقب  المناعة  ا�شتخدامه ل�شخ�ص �شلبى لفيرو�ص نق�ص 

ا�شتخدام المجموعة االأولية للعلج بالفيرو�شات القهقرية �شارا ل�شخ�ص متعاي�ص مع الفيرو�ص(؛ منع الحمل فى حاالت  تجعل 

م�شادة  عقاقير  تناول  اإلى  الجدية  بمنتهى  النظر  وينبغى  الموافقة.  نموذج  لل�شتخدام؛  اإر�شادات  الحمل؛  اختبار  الطوارئ؛ 

اإذ ال ينبغى اعتبار العقاقير الم�شادة للفيرو�شات القهقرية بديل لممار�شة جن�شية  للفيرو�شات القهقرية للوقاية بعد التعر�ص؛ 

اأكثر اأمنا.
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واأف�شل نهج عندما تقع الحوادث هو اتباع ما يعرف باالحتياطات المعيارية. وتق�شى هذه اال�شتراتيجية بافترا�ص اأن الجميع 

يحتمل اإ�شابتهم بالعدوى �شواء بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى اأو بمر�ص اآخر منقول بالدم، مثل االلتهاب الكبدى. وبمقت�شى 

نهج االحتياطات المعيارية، ال يعتبر اأى تعر�ص للدم ماأمونا. وينبغى لنا جميعا – ولي�ص فقط العاملين فى االأمم المتحدة – اأن 

نعرف االحتياطات المعيارية ونراعيها خلل االإ�شعافات االأولية وغيرها من حاالت التلم�ص المحتملة مع الدم.

وتقت�شى االحتياطات الوقائية المعيارية التخطيط واال�شتعداد الم�شبق. ونظرا الأن الحوادث قد تحدث فى المنزل وكذلك 

فى العمل، فينبغى اأن تتاأكد من توافر اأدوات االإ�شعافات االأولية فى المتناول فى المكانين. ووفقا للتو�شيات المعيارية الموحدة 

للأمم المتحدة فيما يخ�ص اأدوات االإ�شعافات االأولية، ينبغى اأن تت�شمن جميع االأدوات قفازات من اللتك�ص ترتدى قبل ملم�شة 

اأى دماء اأو اأى �شخ�ص اأو جروحه المفتوحة. وا�شتخدم محلوال به مادة كيميائية مبّي�شة للثياب ممزوجة بماء لتنظيف اأى ان�شكابات 

لدماء اأو غيرها من �شوائل الج�شم االأخرى. والمواد الكيميائية المبي�شة متاحة على نطاق وا�شع فى االأ�شواق المحلية.

الرعاية ال�شحية الماأمونة

ولكنها  �شغيرة  ن�شبة  حدوث  عن  الم�شئولة  هى  ملوثة،  محاقن  وا�شتخدام  ونقله،  الدم  لتجميع  الماأمونة  غير  الممار�شات  تعد 

مهمة من االإ�شابات الجديدة فى العديد من مناطق العالم. وعندما ت�شتعين بمرافق تديرها االأمم المتحدة اأو قامت بت�شميمها، 

الطبية  واالأدوات  المحاقن  �شوى  ت�شتخدم  ال  حيث  ماأمونة  �شحية  رعاية  اأو�شاع  فى  طبية  خدمات  تلقى  واأ�شركم  اأنتم  فيمكنكم 

المعقمة. )يتناول الف�شل التالى الظروف الخا�شة التى قد ال يتاح فيها للعاملين الموفدين فى مهام اأو الأ�شباب اأخرى، الفر�شة 

لل�شتفادة من “الخدمات الطبية” للأمم المتحدة(. كما نتمتع بالحق فى اإتاحة �شبل الح�شول على دم جرى فح�شه فى حالة اإذا 

احتجنا اإطلقا اإلى نقل دم؛ اإذ يمكن لفح�ص الدم وفرزه اأن يق�شى فعليا على خطر نقل العدوى نتيجة لنقل الدم.

احتياطات معيارية

ت�شتند االحتياطات المعيارية على فر�شية اأن جميع �شوائل الج�شم يمكن اأن تحمل اأمرا�شا منقولة بالدم؛ فمن المهم اأن تحمى 

نف�شك من اأى عدوى تنقلها بكتيريا اأو فيرو�ص. وفيما يلى بع�ص القواعد التى ينبغى للجميع اتباعها:

تغطية الجروح: اإذا كانت لديك جروح اأو قروح مفتوحة ، فينبغى اأن نغطيها ب�شمادة بل�شتيكية. •	
غ�شل اليدين: ينبغى اأن تغ�شل اليدان بال�شابون والماء ال�شاخن بعد اأى ملم�شة للدم اأو �شوائل اأخرى للج�شم، وعقب دخول  •	

الحمام وقبل اال�شتعداد لتناول الطعام وقبل خلع قفازات اللتك�ص. 

التنظيف: ينبغى اأن تنظف اأى بقع من الدماء اأو �شوائل الج�شم االأخرى بمزيج ح�شر فى حينه ي�شتمل على جزء من مادة  •	
كيميائية مبي�شة للثياب مع ت�شعة اأجزاء من الماء. كما ت�شتخدم المناديل الورقية ثم يجرى التخل�ص منها فى كي�ص قمامة 

بل�شتيكى. وال تن�ص اأن ترتدى قفازا من اللتك�ص عند قيامك بعملية التنظيف.
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n التعر�ص للدم
كيف اأتجنب التعر�ص لنقل دم ملوث بالفيرو�ص؟

تجرى اختبارات الإمدادات الدم فى معظم اأنحاء العالم فى الوقت الراهن الكت�شاف اأى اأج�شام م�شادة للفيرو�ص. وحينما تجرى 

االختبارات، ت�شتبعد وحدات الدم الملوثة بالفيرو�ص من اإمدادات الدم مما يعنى فعليا الق�شاء على خطر انتقال العدوى. اأما الدم 

الذى لم يجلب من مانحين مختارين ب�شكل ملئم ولم يخ�شع للختبار خلل عمليات النقل لمعرفة مدى احتوائه على عوامل 

ملوثة قابلة للنتقال مثل فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى، وفقا لل�شروط الوطنية، فينبغى اأال ي�شرح بنقله، اللهم اإال فى المواقف 

الخدمات  من  المعلومات  على  الح�شول  حقنا  فمن  المتحدة  االأمم  فى  نعمل  وباعتبارنا  الحياة.  الإنقاذ  تاأزما  االأ�شد  اال�شتثنائية 

الخدمات  خلل  من  الدم  لنقل  عملية  لنا  اأجريت  فاإذا  الماأمون.  الدم  الإمدادات  المحلية  الموارد  ب�شاأن  المتحدة  للأمم  الطبية 

الطبية باالأمم المتحدة اأو من مقدم للرعاية ال�شحية مرتبط باالأمم المتحدة، فيمكننا اأن نثق من اأن ق�شارى الجهود قد بذلت 

ل�شمان اأن الدم ماأمون.

اأنحاء العالم. وفى هذه االأماكن، ال�شيما عند قيام مقدم  اإمدادات الدم قد ال يتم فح�شها دائما فى بع�ص  اأن  ومن الموؤ�شف 

للرعاية ال�شحية غير مرتبط باالأمم المتحدة بعملية نقل دم، فقد يكون ثمة خطر من التعر�ص للفيرو�ص اأو غيره من االأمرا�ص 

المنقولة بالدم. فاإذا �شاورتك اأى �شكوك متعلقة بماأمونية الدم المتاح فى مكان عملك اأو بلدك، فيرجى االت�شال بموظف االأمم 

باالأمم  للعاملين  الطبية  الرعاية  لبرنامج  التابعة  العالمية  الطبية  البيانات  قاعدة  من  تحقق  اأو  االأمن  عن  الم�شئول  المتحدة 

  www.uncares.org المتحدة على موقع

كيف اأتجنب التعر�ص لدم ملوث بالفيرو�ص اأثناء عملى اأو فى حياتى اليومية؟

ي�شارك كثير من النا�ص فى اأن�شطة يمكن اأن توؤدى – ب�شكل مفهوم – اإلى التعر�ص لدم �شخ�ص اآخر. وال تمثل الحوادث التى تقع 

على الطرق اأو فى المنزل اأو فى العمل مخاطر �شحية فح�شب فى حد ذاتها، ولكنها قد توؤدى ب�شكل مفهوم اإلى التعر�ص للدم.

ونظرا الأن الفيرو�ص ال ينتقل عبر �شطح جلد �شليم، فاإن خط مقاومتنا االأول هو تجنب الحوادث التى قد توؤدى اإلى التعر�ص 

للدم. وتوؤكد �شيا�شة االأمم المتحدة لحماية العاملين من االإيدز وفيرو�شه على الوقاية من حوادث الطرق. ولذلك ي�شترط على 

االأوقات. ويقع على عاتق  كافة  االأمان فى  اأن يربطوا حزام  ي�شتقلون مركبات  المتحدة وغيرهم ممن  االأمم  العاملين فى  جميع 

ال�شائقين اأو من ي�شرف عليهم م�شئولية اإ�شافية تق�شى بالتاأكيد من ارتداء كافة الركاب الأحزمة االأمان طوال الوقت – �شواء من 

يجل�شون فى المقاعد االأمامية لل�شيارة اأو فى المقاعد الخلفية. وعند ا�شتقلل مركبات غير تابعة للأمم المتحدة، يو�شى الركاب 

جميعا بارتداء اأحزمة االأمان طوال الوقت بغ�ص النظر عما اإذا كان القانون يوجب ذلك اأم ال.

وتبذل الخدمات الطبية باالأمم المتحدة 

ق�شارى جهدها للتاأكد من اإتاحة اإمدادات 

الدم الماأمونة على نطاق عالمى. ورغم 

ذلك، ال يجرى دائما فح�ص اإمدادات الدم 

فى بع�ص اأنحاء العالم.
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وتمثل مناق�شة االأمور الجن�شية مع االأطفال غالبا تحديا �شعبا. فاإذا �شاورك القلق، باعتبارك اأبا، ب�شاأن قدرتك على مناق�شة االأمور 

الجن�شية مع طفلك، فيمكنك اأن تلتم�ص الن�شح ممن تثق بهم من اأ�شدقائك اأو ذوى القربى اأو المعلمين اأو العاملين فى الرعاية 

ال�شحية.

لهما  قدوة  ت�شبح  ولكى  وطفلك،  �شريكك  مع  المنزل  فى  حوار  لفتح  لك  اللزمة  الفر�شة  الفيرو�ص  اختبار  اإجراء  ويتيح 

ولمجتمعك. وقد تقوم بع�ص منظمات الخدمات االجتماعية المتخ�ش�شة فى الق�شايا المتعلقة بالفيرو�ص اأو تنظيم االأ�شرة بتقديم 

برامج توعية للأطفال. كما تو�شى االأمم المتحدة باإجراء مناق�شات بين االآباء فى اأماكن العمل لبحث ا�شتراتيجيات التحدث اإلى 

االأطفال. وفى بع�ص البلدان، نظمت االأمم المتحدة دورات خا�شة لتوعية االأطفال بالفيرو�ص. ومهما كان االأ�شلوب الذى تختاره 

اليقين،  وجه  على  االأمور  بع�ص  تعرف  ال  باأنك  وللعتراف  ال�شدق،  لقول  م�شتعدا  فكن  طفلك،  مع  الجن�شية  االأمور  لمناق�شة 

والحترام خ�شو�شية طفلك.

كيف اأناق�ص �شبل الحماية من الفيرو�ص مع �شريكى؟

اأ�شلوب معالجتنا  يعتمد  فقد  الفيرو�ص.  الوقاية من  ب�شاأن  �شريكك  نقا�ص مع  واحدة ال�شتهلل  “�شحيحة”  لي�ص هناك طريقة 

لهذا المو�شوع على طبيعة العلقة، واأي�شا على ال�شخ�شيات ذات ال�شلة. ويجد كثير من النا�ص �شعوبة فى الحديث عن الم�شائل 

الجن�شية. وحينما نناق�ص �شبل الوقاية من الفيرو�ص مع �شريك الأمد طويل، مثل الزوجة، �شديقة اأو �شديق، قد يكون من الع�شير 

اأحيانا التحدث عن �شبل الحماية، بما فى ذلك ا�شتخدام الواقيات، دون التطرق لمو�شوعات ح�شا�شة مثل االلتزام والثقة والم�شاعر 

العاطفية الحميمة.

ورغم اأن مناق�شة �شبل الحماية الم�شتركة من الفيرو�ص مع ال�شريك فى العلقة قد تمثل تحديا �شعبا، فمن المهم اأن نتحدث 

جميعا عن ذلك. ولن يوؤدى تجنب التحدث عن هذا المو�شوع اإلى اختفاء الفيرو�ص من الوجود. وربما ترغب فى التفكير م�شبقا فى 

�شبل مناق�شة المو�شوع مع �شريكك. فاإذا واجهتك �شعوبة ب�شاأن كيفية تحديد ذلك، ففكر فى التما�ص الم�شورة من منظمة محلية 

متخ�ش�شة فى التعامل مع الفيرو�ص و/اأو تنظيم االأ�شرة، اأو من خلل منظمة لرعاية المراأة.

الم�شائل  لمعالجة  اأ�شلوبا جيدا  يمثل  االختبار  واإجراء  الم�شورة  معا اللتما�ص  التوجه  فاإن  طويل،  الأمد  ل�شريكين  وبالن�شبة 

المتعلقة بالفيرو�ص. فعدم علج عدوى منقولة جن�شيا يزيد احتماالت تعر�ص الم�شاب للعدوى بالفيرو�ص. ولهذا ال�شبب، ينبغى 

على كل طرف فى العلقة اأن يتخذ االإجراءات اللزمة لحماية نف�شه من االأمرا�ص المعدية المنقولة جن�شيا اإذا اعتقد اأنه م�شاب 

اأى من الطرفين بالفيرو�ص، مما قد  اإ�شابة  اإلى طبيب لت�شخي�ص حالته وتحديد العلج. ويحدد االختبار مدى  بها واأن يتوجه 

يقدم  اأن  الموؤهل  للإخ�شائى  يمكن  ذلك،  وف�شل عن  الفيرو�ص.  للوقاية من  المدرو�شة  خطتهما  تحديد  على  الطرفين  ي�شاعد 

المعلومات المطلوبة ويجيب عن االأ�شئلة وي�شجع الطرفين على مناق�شة االأمور الجن�شية.

وهناك عدد من الم�شادر الممتازة عن 

كيفية معالجة االأمور الجن�شية وفيرو�ص 

نق�ص المناعة الب�شرى مع االأطفال، متاح 

 www.uncares.org على موقع

من المهم اأن نتحدث مع �شريكنا

 عن �شبل الوقاية من الفيرو�ص. 

فتجنب التطرق اإلى المو�شوع

 لن يوؤدى اإلى اختفاء الفيرو�ص

من الوجود.
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االأمرا�ص المعدية ال�شائعة المنقولة جن�شيا واالإ�شابة بالفيرو�ص

هناك عدة اأنواع مختلفة من االأمرا�ص المعدية المنقولة جن�شيا. وبع�شها مثل ال�شيلن والكلميديا )المتدثرة( وداء الم�شعرات 

اأو االإفرازات المهبلية �شمن عدة طرق  ال�شائل المنوى  )التريكومونيا�ص( مثل فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى تنتقل من خلل 

اأخرى. فى حين تنتقل اأمرا�ص القرح التنا�شلية )مثل الزهرى والحلأ التنا�شلى )القوباء( والقريح )القرح الرخوة( وفيرو�ص الورم 

الحليمى الب�شرى، وهى ال�شبب الرئي�شى ل�شرطان عنق الرحم والع�شو الذكرى اأ�شا�شا من خلل التلم�ص مع �شطح جلد اأو الجروح 

اأو القرح اأو المناطق الغ�شائية للأع�شاء التنا�شلية الم�شابة. وهناك حاليا لقاح للوقاية من اأربعة اأنواع من فيرو�ص الورم الحليمى 

الب�شرى الذى ي�شبب معظم حاالت �شرطان عنق الرحم والتاآليل التنا�شلية. فاإذا كان اأحد اأع�شاء االأ�شرة من االإناث ويتراوح عمرها 

بين 9  و 26 عاما، ولم تتلق لقاح التح�شين من فيرو�ص الورم الحليمى الب�شرى، فينبغى عليها مناق�شة اللقاح مع طبيبها. ونظرا 

الأن بع�ص االأمرا�ص المنقولة جن�شيا تحدث دون اأن ت�شبب اأى اأعرا�ص، فينبغى على الن�شاء الن�شيطات جن�شيا اأن يجرين اختبارات 

دورية من خلل ممر�شة اأو طبيب الكت�شاف اأى اأمرا�ص. 

www.uncares.org:ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع

n التحدث عن فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى
كيف اأتحدث مع اأطفالى عن الفيرو�ص؟

فى عالم به فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى، ي�شبحون بحاجة اإلى معلومات دقيقة عن المخاطر المرتبطة بالممار�شات الجن�شية. 

فهم يحتاجون اإلى ت�شليحهم بالقيم والمهارات، بما فى ذلك القدرة على اإقناع االآخرين بممار�شات الجن�ص االآمنة، لكى ي�شبحوا 

م�شتعدين التخاذ خيارات �شحية �شليمة فى المواقف ال�شعبة.

وخلفا لمخاوف كثير من االآباء، فقد اأظهرت الدرا�شات اأن التوعية الجن�شية ال�شليمة فى المنزل اأو المدر�شة ال تدفع الن�صء 

اإلى دالئل علمية  �شاملة م�شتندة  التوعية مدر�شية  اأكبر. فحينما تكون  اأو بمعدل  الجن�ص فى مرحلة عمرية مبكرة  اإلى ممار�شة 

�شليمة فيما يتعلق بالممار�شات الجن�شية الب�شرية وعلقتها بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى، فاإنها تمد الن�صء بمعلومات يحتمل 

اأن تنقذ حياتهم وتتيح لهم الفر�ص لت�شحيح معتقداتهم االأ�شا�شية عن الجن�ص. فاإذا كنت والد لطفل فى �شن المدر�شة، فينبغى اأن 

ت�شتعلم عن �شيا�شات التوعية الجن�شية فى مدر�شته وتعمل على �شمان توفير المدر�شة لبرامج رفيعة الجودة له فى هذا ال�شدد.

وينبغى على االآباء اأن يتحدثوا مع اأطفالهم عن الفيرو�ص. وربما يكون االآباء منا، فى الواقع، فى اأف�شل و�شع يتيح لهم ت�شحيح 

المعلومات الخاطئة اأو ال�شور الم�شوهة التى يكونونها عن الممار�شات الجن�شية من و�شائل االإعلم اأو من نظرائهم. ويعد المنزل 

اأف�شل مكان لغر�ص القيم الجيدة عن الم�شئوليات الجن�شية واحترام النف�ص.

عالج 

الأمرا�ض  المنقولة جن�سيًا

تقلل  من فر�ض انتقال 

فيرو�ض نق�ض المناعة

 الب�صري
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تعليقات الوقاية العلج

االأعرا�ص

اإناث ذكور

اأنه  ملحظة  من  	•البد 
اإذا لم تغط الواقيات القرح 

تغطية كاملة فقد تنتقل 

العدوى

جماع اأكثر اأمانا بما فى ذلك 

ا�شتخدام الواقى ا�شتخداما 

�شحيحا

بالم�شادات الحي�ية قرحة تنا�شلية قرحة تنا�شلية القريح 

)القرح 

الرخوة(

من ملحظة اأنه اإذا  	•البد 
لم تغط القرح تغطية كاملة 

فقد تنتقل العدوى.

جماع اأكثر اأمانا وذلك 

با�شتخدام الواقى ا�شتخداما 

�شحيحا

عقاقير م�شادة 

للفيرو�شات

قرحة تنا�شلية قرحة تنا�شلية الحالأ 

)القوباء(

من ملحظة اأنه اإذا  	•البد 
لم تغط القرح تغطية كاملة 

فقد تنتقل العدوى.

تطعيم باللقاحات )للن�شاء 

ال�شابات( وممار�شة جماع اأكثر 

اأمانا بما فى ذلك ا�شتخدم 

الواقى الذكرى ا�شتخداما 

�شحيحا

علج مو�شعى ثوؤلول تنا�شلى، �شرطان عنق 

الرحم

فيرو�ص 

الورم 

الحليمى 

الب�شرى
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تعليقات الوقاية العلج

االأعرا�ص

اإناث ذكور

قد ي�ؤدى اإلى م�شاعفات فى 

االأمد الطويل مثل العقم 

و�شيق مجرى البول

جماع اأكثر اأمانا بما فى ذلك 

ا�شتخدام الواقى ا�شتخداما 

�شحيحا

بالم�شادات الحي�ية قد يحدث دون اأعرا�ص. 

اإح�شا�ص بالحرقان عند 

التبول وخروج اإفرازات بي�شاء 

م�شفرة من المهبل

اإح�شا�ص بالحرقان عند 

التبول وخروج اإفرازات بي�شاء 

م�شفرة من الع�شو الذكرى 

وال�شرج

ال�شيلن

قد ي�ؤدى اإلى م�شاعفات فى 

االأمد الطويل مثل العقم، 

وغير ذلك

جماع اأكثر اأمانا وا�شتخدام 

الواقى ا�شتخداما �شحيحا 

واإجراء اختبارات معملية دوريا

بالم�شادات الحي�ية قد يحدث بدون اأعرا�ص. 

خروج اإفرازات من المهبل 

واإح�شا�ص بالحرقان عند 

التبول وباألم فى اأ�شفل البطن

قد تحدث بدون اأعرا�ص. 

خروج اإفرازات من الع�شو 

الذكرى واإح�شا�ص بالحرقان 

عند التبول

الكالميديا 

)المتدثرة(

قد ي�ؤدى اإلى االإ�شابة 

بالزهرى من الدرجة الثانية 

اأو الثالثة التى يمكنها تدمير 

اأع�شاء اأخرى مثل المخ 

والقلب وغير ذلك.

جماع اأكثر اأمانا وا�شتخدام 

الواقى ا�شتخداما �شحيحا 

واإجراء اختبارات معملية اأثناء 

الحمل

بالم�شادات الحي�ية الزهرى

   

األم اأو ورم في باطن الفخذ ، 

اأ�شفل البطن اأو الخ�شيتان

اأعرا�ص االأمرا�ص المنقولة جن�شيا

األم اأو نزيف اأثناء اأو بعد 

العلقة الجن�شية

اإح�شا �ص بالحرقان

 عند التبول

افرازات من المهبل اأو 

الع�شو الذكري

تقرح ، التهاب ، طفح جلدي،

 ورم حول المهبل ، الع�شو الذكري 

اأو فتحة ال�شرج 
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وعلى عك�ص فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى، الذى ال علج له، فاإن معظم االأمرا�ص المنقولة جن�شيا يمكن علجها باأدوية 

اأن  حقيقة  وتمثل  اآخرين.  اإلى  الم�شاب  من  العدوى  نقل  عدم  اأي�شا  ت�شمن  بل  فح�شب  المر�ص  على  تق�شى  ال  ن�شبيا،  ب�شيطة 

اإ�شافيا مهما يف�شر حتمية تلقى  االأمرا�ص المنقولة جن�شيا تزيد بدرجة كبيرة خطر نقل فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى، �شببا 

علج فورى الأى �شكل من اأ�شكال العدوى المنقولة جن�شيا.

وفى حالة اإ�شابتك بعدوى منقولة جن�شيا، فقد ت�شعر بالخجل فى م�شتهل االأمر وترغب فى تجنب ا�شت�شارة ممر�شة اأو طبيب. 

بل وقد تراودك الرغبة فى تجربة عقاقير منزلية م�شكوك فيها، اأو تتعاطى دواء غير م�شرح به طبيا قد ال يكون منا�شبا للعدوى، 

اأو تطلب من اأ�شدقائك جلب بع�ص الم�شادات الحيوية لك. فل تتبع هذا االأ�شلوب. اإذ لن يفاقم العلج الخطاأ للأمرا�ص المنقولة 

جن�شيا من حالتك ف ح�شب، بل قد يكّون مقاومة �شد الدواء المتاح. وال ي�شكل طلب العلج عند االإ�شابة بعدوى منقولة جن�شيا 

دليل على احترام النف�ص فح�شب، بل يبين اأي�شا مدى احترامك ل�شريكك فى العلقة. فاإذا اأ�شبت بعدوى جن�شية، فاحط �شريكك 

علما وان�شحه بالتما�ص العلج.

اإذا لم تعالج االأمرا�ص المنقولة جن�شيا، 

فاإنها تزيد بدرجة كبيرة خطر االإ�شابة 

بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى.

 واإذا اعتقدت اأنك م�شاب فينبغى عليك 

ال�شعى لمعرفة ت�شخي�ص حالتك

وتلقى العلج فورا.
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ماذا عن ختان الذكور؟

يحد ختان الذكور من خطر انتقال الفيرو�ص من الن�شاء اإلى الرجال، جنبا اإلى جنب مع اتباع ممار�شات جن�شية اأكثر اأمنا.

هل من الماأمون ل�شريكى ولى ممار�شة الجماع غير المحمى اإذا كنا نحن االثنين متعاي�شين مع الفيرو�ص؟

كل. فمن الممكن اأن توؤدى الممار�شة الجن�شية بين �شخ�شين م�شابين بالفيرو�ص اإلى انتقال ف�شيلة من الفيرو�ص اأكثر �شرا�شة 

اأو مقاومة للأدوية المتاحة.

هل ثمة اأمرا�ص معدية اأخرى تنتقل باالت�شال الجن�شى ينبغى اأن ت�شاورنى المخاوف ب�شاأنها؟

نعم. فباالإ�شافة اإلى فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى، هناك ما يربو على ع�شرة اأمرا�ص اأخرى تنتقل جن�شيا. وهى ال�شبب الرئي�شى 

انتقال  والوليد. )و�شنناق�ص  االأم  الحمل، لكل من  اأثناء  – اإلى حدوث م�شاعفات  تعالج  لم  – اإذا  توؤدى  الن�شاء، وقد  للعقم لدى 

فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى من االأم اإلى طفلها فى الف�شل التالى(. وعلوة على هذا، فاإن عدم علج عدوى منقولة جن�شيا يزيد 

اإمكانية االإ�شابة بالفيرو�ص. كما قد ي�شبب فيرو�ص الورم الحليمى الب�شرى المنقول جن�شيا االإ�شابة ب�شرطان فى الع�شو الذكرى 

للرجل اأو فى عنق الرحم للمراأة.

ويقلل ا�شتخدام الواقى اإلى حد كبير خطر العدوى بمعظم االأمرا�ص المنقولة جن�شيا. ورغم ذلك فقد ال تتحقق الوقاية من 

بع�ص االأمرا�ص المعدية، ال�شيما تلك الم�شببة للقرح التنا�شلية، اإذا لم يغط الواقى المنطقة الم�شابة. ولذلك فمن المهم ب�شدة 

اإجراء اختبار دورى الكت�شاف اأى اإ�شابة باأمرا�ص منقولة جن�شيا اإذا كنت معر�شا لخطر االإ�شابة باأى منها.

�شعور  اأو  المهبل،  اأو  الذكرى  الع�شو  من  طبيعية  غير  اإفرازات  وجود  جن�شيا  منقول  بمر�ص  االإ�شابة  اأعرا�ص  تت�شمن  وقد 

بالحرقان اأو االألم اأثناء التبول، اأو وجود قرح اأو بثور فى االأع�شاء التنا�شلية اأو الفم اأو حولهما. كما قد ت�شبب االأمرا�ص المنقولة 

اأثناء  المهبل  باألم فى  ال�شعور  ال�شهرية )الطمث((، ف�شل عن  العادة  الن�شاء )مختلف بو�شوح عن  جن�شيا نزيفا غير طبيعى فى 

الجماع.

تاأكد من ا�شتخدام مزلقات 

مائية االأ�شا�ص فقط عند ا�شتخدام 

واقيات التك�ص.
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ينبغى اأن تجدى و�شعا مريحا للإدخال، مثل االإقعاء )القرف�شاء( اأو الجلو�ص ورفع اإحدى ال�شاقين اأو اال�شتلقاء. ثم ادخلى  •	
الواقى االأنثوى فى المهبل. ويجب اأن تكون فتحة المهبل منب�شطة.

التواء  تتاأكدى من عدم  المهبل، حتى  داخل  اأق�شى حد ممكن  اإلى  الداخلية  الحلقة  وادفعى  الواقى  داخل  اإ�شبعك  ثم �شعى  •	
الواقى خلل االإدخال. وينبغى اأن ت�شل الحلقة الداخلية اإلى عنق الرحم واأن تظل الحلقة الخارجية )عند الطرف المفتوح 

التنا�شلية الخارجية. ويبطن الواقى االأنثوى تجويف المهبل الذى  للواقى( خارج المهبل، بحيث تغطى جزءا من االأع�شاء 

اإذا و�شعت بطريقة �شليمة، على تثبيت  اإلى جنب مع الحلقة الداخلية التى تواجه عنق الرحم  ي�شاعد �شكله الطبيعى، جنبا 

الواقى فى مكانه.

من الماأمون االآن االإيلج اأثناء الممار�شة. الحظ اأن الع�شو الذكرى ال يحتاج اإلى االنت�شاب التام للإيلج عند ا�شتخدام الواقى  •	
االأنثوى. وتاأكد من اأن اإيلج الع�شو داخل الواقى االأنثوى حتى ن�شمن حماية �شطح االأع�شاء التنا�شلية للرجل والمراأة. ولن 

تتوافر لك الحماية اإذا دخل الع�شو بين ال�شطح الخارجى للواقى وجدار المهبل.

عقب الجماع، ا�شغطى على الحلقة الخارجية وقومى بفتلها وا�شحبى الواقى برفق الإخراجه )ال ينبغى اأن تزيليه عقب الجماع  •	
مبا�شرة(. فليكن ذلك عقب الوقوف لمنع القذف من الت�شرب خارجه. وعلى غرار الواقى الذكرى، ي�شتخدم الواقى االأنثوى 

م�شئولة  بطريقة  منه  وتخل�شى  ورقى  الم�شتخدم فى منديل  الواقى  لفى  ا�شتخدامه.  اإعادة  وينبغى عدم  واحدة فقط؛  مرة 

ومنا�شبة، مع تذكر اتباع اإحدى الطرق الثلث: ارميه )فى �شلة المهملت( اأو احرقيه اأو ادفنيه. ال تقذفى به فى الرحا�ص 

الأنه �شي�شد مجرى ال�شرف ال�شحى.

من اأين اأح�شل على الواقيات اأو اأ�شاهد �شرحا ال�شتخدام الواقيات فى مكان عملى؟

يمثل �شرح طرق ا�شتخدام الواقيات عادة جزءا من دورات التوعية بالفيرو�ص. فعليك ب�شوؤال مركز التن�شيق فى منظمتك عن كيفية 

ح�شورك اإحدى هذه الدورات. والواقيات متاحة فى كثير من اأماكن العمل فى االأمم المتحدة فى اأماكن وا�شحة مثل الحمامات. 

وهناك اأماكن اأخرى يمكنك اأن تح�شل منها على الواقيات مثل الم�شت�شفيات الحكومية وم�شت�شفيات االأمم المتحدة وغيرها من 

االإيدز  فيرو�ص  بها من  العاملين  لرعاية  المتحدة  االأمم  برنامج  و�شيعمل  الحكومية.  غير  المنظمات  تديرها  التى  الم�شت�شفيات 

ومر�شه مع منظمات االأمم المتحدة فى البلدان التى لي�ص من الي�شير فيها الح�شول على الواقيات الإتاحة �شبل الح�شول عليها 

للعاملين بي�شر وفى اأماكن وا�شحة داخل اأماكن عملهم �شواء مجانا اأو ب�شعر زهيد.
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ما هو الواقى االأنثوى؟

فى حين اأن الواقى الذكرى يو�شع فوق الع�شو، فاإن الواقى االأنثوى يو�شع داخل المهبل. وهو عبارة عن غلف ف�شفا�ص م�شنوع 

اإما من النتريل )مادة نيتروجينية مطاطية( اأو من البوليثيرين وله حلقة مطاطة فى كل طرف. وتو�شع الحلقة الداخلية لنهاية 

طرف الواقى االأنثوى داخل المهبل، فى حين تغطى الحلقة الخارجية عند النهاية المفتوحة للواقى المنطقة المحيطة بفتحة 

المهبل. ويمكن و�شع الواقى االأنثوى قبل الجماع بفترة ت�شل اإلى ثمانى �شاعات، بما فى ذلك قبل الجماع مبا�شرة. ويمكن ا�شتخدام 

المواد المزلقة �شواء زيتية اأو مائية االأ�شا�ص مع الواقى االأنثوى.

المطاط  اأنواع  اأحد  وهو   ،)FC2( النتريلية  البوليمرات  من  الم�شنوع  االأنثوى  الواقى  هو:  تداوال  االأكثر  االأنثوى  الواقى 

ال�شناعى. ولهذا الواقى نف�ص ملمح الت�شميم ال�شكلى والموا�شفات واالأمان والكفاءة التى للواقى االأنثوى ال�شابق عليه، ولكنه 

اأقل تكلفة من البوليثيرين. كما اأن البوليمرات النيتريلية  �شمم لتوفير مزيد من الواقيات االأنثوية الأن البوليمرات النيتريلية 

الواقى  تلف  اإلى  توؤدى  ال  الرطوبة  اأو  الحرارة  درجات  ارتفاع  فاإن  الذكرى،  للواقى  وخلفا  اال�شتخدام.  فى  و�شهولة  راحة  اأكثر 

االأنثوى. ويعد الواقى االأنثوى الحل االأمثل لمن لديهم ح�شا�شية للمطاط الطبيعى )اللتك�ص(. ويرجى مراعاة اأن الواقى االأنثوى 

م�شمم للجماع فى المهبل، ولم يختبر �شريريا )معمليا( لتحديد اإمكانية ا�شتخدامه للجماع فى ال�شرج.

واأ�شبح ا�شتخدام الواقى االأنثوى يتزايد، حيث اأظهرت الدرا�شات اأنه مقبول لل�شركاء من الذكور واالإناث. وعلى غرار الواقى 

الذكرى، فاإن الواقى االأنثوى يقى من العدوى بالفيرو�ص حيث ي�شاعد على تجنب التعر�ص لل�شائل المنوى اأو للإفرازات المهبلية. 

االأمم  ت�شجيع  رغم  العالم،  اأنحاء  من  العديد  فى  �شراوؤه  المي�شور  من  ولي�ص  الذكرى  نظيره  من  تكلفة  اأكثر  االأنثوى  والواقى 

المتحدة لمنظماتها على توفيره للعاملين بها بثمن مخف�ص اأو مجانا.

كيف ت�شتخدم واقيا اأنثويا؟

تحقق دوما من تاريخ ال�شلحية على العبوة، اإذا انق�شى التاريخ المحدد فيجب اأال ي�شتخدم الواقى. ويكون الواقى االأنثوى  •	
�شابق التزليق بمادة مزلقة اأ�شا�شها �شيليكون وغير قاتلة للحيوانات المنوية. وعليك اأن ت�شغط اأ�شابعك على العبوة اأو تدلكها 

لتن�شر المادة المزلقة اأثناء وجود الواقى االأنثوى داخل العبوة قبل فتحها، حتى تتاأكد من تغطية المادة للواقى ب�شكل مت�شاو. 

افتح العبوة بحر�ص بيدين نظيفتين وتجنب ا�شتخدام اأدوات حادة.

للواقى(  المغلق  الطرف  )عند  الداخلية  الحلقة  على  ا�شغطى  طرف.  كل  عند  حلقة  بال�شورة(  )المبين  االأنثوى  للواقى  •	
بغ�شاء  المرء  يفعل  مثلما  ما  حد  اإلى  باإدخالها،  لك  ت�شمح  بحيث  و�شيقة  طويلة  تغدو  حتى  الو�شطى  واإ�شبعك  باإبهامك 

رقيق.
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كيف ت�شتخدم واقيا ذكريا

تحقق اأوال من تاريخ انتهاء ال�شلحية المدون على العبوة وال ت�شتخدم واقيا منتهى ال�شلحية. •	
تعامل معها بعناية. افتح العبوة برفق، ولكن اإياك وا�شتخدام مق�ص اأو �شكين اأو اأ�شنانك! •	

اأظافرك طويلة م�شر�شرة لئل تمزق  اإ�شبعك و/اأو كانت  اإذا كنت ترتدى خاتما فى  الحر�ص  العبوة، وتوخ  الواقى من  اخرج  •	
الواقى.

تحقق من اأن الواقى فى الو�شع ال�شحيح والجانب الخارجى هو البارز اأمامك حتى يمكنك فرده. فاإذا ت�شادف وا�شتخدمته  •	
ب�شكل مقلوب، فينبغى عليك التخل�ص منه وا�شتخدام اآخر جديد لتجنب نقل اأى �شوائل مما قبل القذف )مذى اأو ودى( اإلى 

الطرف االآخر فى العلقة.

اطرد الهواء من الواقى بال�شغط على الطرف النهائى )حتى تف�شح مكانا لل�شائل المنوى وهو اأمر مهم لتجنب تمزقه( و�شع  •	
الواقى  االأ�شا�ص على طرف  المائى  المزلق  اأو نقطتين من  البع�ص و�شع نقطة  الذكرى. ويف�شل  الع�شو  الواقى على طرف 

لزيادة ح�شا�شيته.

“المنت�شب” حتى يكتمل نزوله و/اأو يغطى الع�شو باأكمله. تاأكد من عدم وجود هواء فى  اأنزل الواقى بحر�ص على الع�شو  •	
اإذا رغبت فى و�شع مزيد من المادة المزلقة، فقم بو�شعه  الواقى )ينبغى اأن يكون طرف الواقى “مرخيا” اأو “مظهره فارغ”(. 

على الوجه الخارجى للواقى با�شتخدام �شائل مزلق مائى االأ�شا�ص.

�شع الواقى قبل اأى ملم�شة للع�شو مع المهبل اأو ال�شرج. )وفيما يتعلق بالعدوى، فاإن االإيلج غير المحمى يزيد الخطر(. •	
ا�شتخدم الواقى منذ بدء االإيلج حتى بلوغ ذروة الجماع واالنتهاء من العلقة، حينما يكون الع�شو مازال منت�شبا. •	

اإلى  المنوى  ال�شائل  يت�شرب  لئل  الحر�ص  توخى  مع  بزحلقته  وقم  بقاعدته  باالإم�شاك  الواقى  اأزل  الجماع،  انتهاء  وفور  •	
يديك.

لف الواقى الم�شتخدم وتخل�ص منه بطريقة ملئمة – مثل باإلقائه فى �شلة مهملت. لكن اإياك اأن تلقيه فى المرحا�ص حيث  •	
�شي�شد مجرى ال�شرف! فكر فى الطرق الثلث التالية: ارمه )فى �شندوق المهملت(، اأو احرقه، اأو ادفنه.

ا�شتخدم دائما واقيا واحدا جديدا لكل جماع. •	
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ما مدى فعالية الواقيات فى منع انتقال الفيرو�ص؟

اإذا ا�شتخدمت الواقيات االأنثوية والذكرية الم�شنعة من المطاط الطبيعى )اللتك�ص( ا�شتخداما �شليما ودائما، فاإنها تعد الو�شيلة 

المتاحة االأكثر فعالية للحد من خطر انتقال الفيرو�ص وغيره من االأمرا�ص المعدية المنقولة جن�شيا )انظر الجدول فى �شفحة 

xx`( اإلى من يمار�شون الجماع. وفى الوقت نف�شه، تعد الواقيات و�شيلة اآمنة اأيما اأمان لمنع الحمل. و�شتخفق الواقيات فى تحقيق 
الغر�ص المطلوب على االأرجح اإذا لم ت�شتعمل وفقا للتعليمات ال�شحيحة المذكورة. ففتح عبوة واقيات باالأ�شنان اأو ب�شكين اأو مق�ص، 

على �شبيل المثال، قد يثقب الواقى اأو يمزقه. ومن المهم اأن ت�شتخدم الواقيات منذ بدء الجماع ولي�ص فقط قبل القذف مبا�شرة، 

لمنع التعر�ص لل�شوائل المعدية المحتملة �شواء ما قبل القذف اأو المهبلية. وكلما ا�شتخدمت الواقيات، كان االأمر اأي�شر واأكثر راحة 

لك وللطرف ال�شريك. ونظرا الأن الجماع عملية ال تخ�شع غالبا لتخطيط م�شبق، فمن الم�شت�شوب دوما اأن تحتفظ بواق معك.

والواقيات المنتهية ال�شلحية اأو رديئة ال�شنع اأو المخزنة تخزينا غير منا�شب فى درجات حرارة مرتفعة معر�شة بوجه عام 

للتمزق. والمنتجات التى اأ�شا�شها زيتى )مثل دهانات اليد اأو الهلم )الجل( الزيتى( �شتتلف الواقيات الذكرية من اللتك�ص، ولذا 

ا�شتخدم مع الواقيات المطاطية المزلقات التى اأ�شا�شها مائى فقط.

اإذا كان لديك �شريك ثابت، فناق�ص معه باعتباركما زوجان كيف تعتزمان تجنب خطر االإ�شابة بالفيرو�ص. واالأمثل هو اأن ي�شدر 

القرار الذى تتخذانه ب�شاأن ا�شتخدام واق ذكرى اأو اأنثوى نتيجة لتبادل االآراء. اإذ يناق�ص طرفا العلقة فوائد ا�شتخدام واق ذكرى 

ويتناوالن اأى بواعث قلق اأو ممانعة ويتفقان على اأ�شلوب ير�شى الطرفين. وقد يفتقر اأحد الطرفين اأحيانا اإلى القدرة التفاو�شية 

الإقناع الطرف االآخر با�شتخدام الواقى. فقد ذكر كثير من الن�شاء، مثل، اأنهن واجهن �شعوبة فى مطالبة الزوج )الطرف االآخر 

فى العلقة( با�شتخدام الواقى. ولذلك، فمن المهم اأن يدعو الرجال نظراءهم )الذكور( اإلى ا�شتخدام الواقى ب�شفة دائمة، واأن 

ي�شبحوا نماذج �شباقة تحتذى الأبنائهم واأبناء اإخوانهم وغيرهم، واأن يدعو اأبناء مجتمعهم اإلى ا�شتخدام الواقى. ويمكن االطلع 

 www.uncares.org :على لمحات اإر�شادية ب�شاأن التفاو�ص للإقناع با�شتخدام الواقى ع لى موقع

وباعتبارنا اأع�شاء فى منظومة االأمم المتحدة التى تقت�شى واليتها الحد من انتقال العدوى بالفيرو�ص، فمن ال�شرورى اأن 

نعمل وفقا لهذا المنطلق حينما يتعلق االأمر بحياتنا ومن نخالطهم مهنيا واجتماعيا.

من المهم اأن نتحدث مع اأ�شرنا وزملئنا 

ومقدمى الرعاية ال�شحية لنا

 عن الوقاية من الفيرو�ص.

تت�شم الواقيات بفعالية

 بالغة فى الوقاية 

من االإ�شابة بالفيرو�ص.
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التعزيز. تت�شمن الوقاية من الفيرو�ص ما هو اأكثر من التوعية بالمعلومات. والأن تغيير ال�شلوكيات التى تزيد خطر انتقال  •	
الفيرو�ص والحفاظ على تلك التغيرات االإيجابية بم�شى الوقت قد يكون ع�شيرا، فينبغى اأن ن�شحذ هممنا ال�شتخدام اأ�شاليب 

الوقاية من الفيرو�ص ا�شتخداما فعاال وتطوير المهارات المطلوبة للبقاء فى ماأمن. واأدى ظهور بع�ص االأدوية الفعالة لعلج 

الفيرو�ص  الوقاية من  الفيرو�ص. والأن  انتقال  اإزاء خطر  باللمباالة  النا�ص  �شعور بع�ص  اإلى  االأخيرة  ال�شنوات  الفيرو�ص فى 

ت�شتمر مدى الحياة، فاإن �شيا�شة االأمم المتحدة للعاملين بها فيما يتعلق بفيرو�ص االإيدز ومر�شه تدعم جهود الوقاية من 

الفيرو�ص التى تعزز ن�شر ر�شائل التوعية بالوقاية بم�شى الوقت.

n االنتقال باالت�شال الجن�شى
كيف اأتجنب االإ�شابة بالفيرو�ص؟

تعفف: ال�شبيل االآمن لتجنب للإ�شابة بالفيرو�ص باالت�شال الجن�شى هو �شون الفرج )تجنب االإيلج(. وقد يعنى هذا تاأخير   	
بدء الممار�شة الجن�شية، اأو �شون الفرج فور بدء الن�شاط الجن�شى.

الأحدنا  مخل�شين  نكون  اأن  �شرورة  مناق�شة  منا  تقت�شى  علقة  الأحدنا  يكون  قد  للفيرو�ص:  �شلبى  ل�شريك  االإخل�ص   	
اأو  العلقة  اإطار  الجن�ص ممار�شة ماأمونة فى  اأن يمار�شا  اأو  للفيرو�ص(  �شلبيان  اأنهما  يعلمان  الطرفين  االآخر )*اإذا كان كل 

على  النهج  هذا  وينطوى  �شحيح(.  وب�شكل  دوما  اأنثوية  اأو  ذكرية  واقيات  وا�شتخدام  االإيلج(  )تجنب  الفرج  )�شون  خارجها 

اأخطار. فعلى �شبيل المثال، اأ�شيب عدد كبير من الن�شاء بالفي رو�ص من اأزواجهن/�شركائهن، الذين وثقن بهم وكن مخل�شات 

www.g لهم. وللطلع على معلومات محددة عن التفاو�ص ال�شتخدام الواقيات والمفاهيم الخاطئة عنها، يرجى زيارة: 

 uncares.or

الفرج )تتجنب االإيلج(: يتمثل نهج اآخر للوقاية فى ممار�شة علقة ت�شون الفرج وال  ت�شون  علقة  �شوى  تمار�ص  ال   	
تتجاوز ذلك. فهذه االأن�شطة ال تنطوى على خطر االإ�شابة بالفيرو�ص، الأنها ال تت�شمن اإيلج فى المهبل اأو ال�شرج. وت�شكل 

ممار�شة الجن�ص عن طريق الفم خطرا �شئيل ب�شدة للإ�شابة بالفيرو�ص، رغم اأنه من المرجح اأن يزداد الخطر اإذا حدث قذف 

فى الفم خلل مداعبة الع�شو الذكر بالفم اأو فى حالة وجود قروح فى االأع�شاء التنا�شلية لل�شريك فى العلقة اأو فى حالة 

وجد جروح و/اأو قرح فى فم ال�شريك.

واالأنثوية: يرجى الرجوع اإلى ال�شوؤال التالى، “ما مدى فعالية الواقيات فى منع االإ�شابة  الذكرية  الواقيات  ا�شتخدم   	
بالفيرو�ص؟”

لتجنب العدوى بالفيرو�ص 

ينبغى اأن نعلم جميعا كيف يمكن

 – وال يمكن – اأن ينتقل الفيرو�ص.
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األي�شت الوقاية من فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى بب�شاطة هى تجنب التعر�ص للفيرو�ص، 

ال�شيما الأن هناك عددا محدودا فقط من ال�شبل التى يمكن اأن ينتقل بها الفيرو�ص؟

 من الحقيقى اأن فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى ب�شفة خا�شة لي�ص من ال�شهل اأن ينتقل من �شخ�ص الأخر واأنه يمكن تجنب العدوى 

به. ولكن ال�شبيل الرئي�شى النتقال الفيرو�ص – الجماع – يت�شمن �شلوكيات �شخ�شية حميمة ورا�شخة ي�شعب غالبا تغييرها وتظل 

م�شتمرة الأمد طويل.

تعتمد الوقاية الفعالة على عدة مبادئ ثابتة:

المعلومات الدقيقة. يقت�شى تجنب العدوى بالفيرو�ص ومنع انتقاله اإلى االآخرين اأن نعلم جميعا كيف يمكن – وال يمكن –   	
اأن ينتقل الفيرو�ص. ويقدم هذا الكتيب باالإ�شافة اإلى المعلومات الموجودة على موقع www.uncares.org، الحقائق 

االأ�شا�شية ب�شاأن فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى، ف�شل عن معلومات عن م�شادر اأخرى لمزيد من البيانات التف�شيلية. وعلوة 

على ذلك، فب�شفتك من العاملين فى االأمم المتحدة، عليك اأن ت�شارك فى دورة تعليمية عن فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى 

)اإذا لم تكن قد �شاركت بالفعل( حيث تتاح لك الفر�شة لتلقى اإجابات عن اأى اأ�شئلة قد تدور بذهنك.

�شخ�شية. اإذا لم تكن متعاي�شا مع الفيرو�ص، فمن المفيد اأن تفكر م�شبقا فى ال�شبل التى قد تجعلك تواجه الفيرو�ص  خطة   	
لها هدفان:  ال�شخ�شية  فاإن خطة حمايتك  الفيرو�ص،  كنت متعاي�شا مع  فاإذا  له.  التعر�ص  لتجنب  اأن تخطط  يمكنك  وكيف 

 .)3 اإ�شافية يجب عليك تجنبها )انظر الف�شل  اإلى م�شكلت �شحية  اإ�شابة جديدة  اإذ قد تف�شى  حماية نف�شك وحماية االآخرين، 

والأن كل امرىء متفرد عن غيره، ف�شتحتاج اإلى ت�شميم خطة وقايتك وفقا لظروفك ال�شخ�شية. فمثل للبع�ص منا، ال�شيما 

فى  القوى  لموازين  المحركة  العوامل  مراعاة  وقايتنا  خطة  تقت�شى  قد  االآخر،  الجن�ص  مع  علقات  يقمن  اللتى  الن�شاء 

جميعا  الحق  فلنا  الف�شل،  هذا  يو�شح  ومثلما  اأنف�شنا.  حماية  اأحيانا  علينا  الع�شير  من  تجعل  قد  التى  ال�شخ�شية  العلقات 

والواقيات  المعلومات  على  الح�شول  ذلك  فى  بما  االأ�شا�شية،  الوقاية  ب�شبل  نتمتع  اأن  المتحدة  االأمم  فى  عاملين  باعتبارنا 

الذكرية واالأنثوية واأدوات االإ�شعافات االأولية ومحاقن جديدة واأدوات معقمة للرعاية الطبية واإمدادات دم ماأمونة.

التوا�شل ونقل المعلومات. نظرا الأن انتقال الفيرو�ص جن�شيا يقت�شى وجود �شخ�شين على االأقل، فمن المهم اأن نتحدث عن   	
الوقاية من الفيرو�ص – مع �شركائنا واأ�شرنا وزملئنا ومقدمى الرعاية ال�شحية لنا. وتطالب االأمم المتحدة جميع منظماتها 

باإتاحة الفر�ص لموظفى االأمم المتحدة لمناق�شة الوقاية من الفيرو�ص وتي�شير االإحالة لتلقى الم�شورة فيما يتعلق بالفيرو�ص 

فى اإطار الرعاية المجتمعية.

معلومات دقيقة عن طرق 

انتقال العدوى

خطة �شخ�شية لتجنب 

التعر�ص للفيرو�ص وتعري�ص 

االآخرين

التوا�شل و نقل المعلومات مع 

�شركائنا و اأ �شرنا وزملئنا ومقدمى 

الرعاية ال�شحية لنا.

التعزيز وتوفير تغييرات 

حياتية �شحية ذات تاأثير 

ايجابي

6

6

6

الوقاية الفعالة من الفيرو�ص 
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لحماية نف�شك واأ�شرتك 

واأ�شدقائك، يجب عليك:

نق�ص  فيرو�ص  من  نف�شك  لحماية  م�شبقا  •اال�شتعداد  	
المناعة الب�شرى؛

واإجراء  الم�شورة  بطلب  لديك  الفيرو�ص  •معرفة حالة  	
االختبار؛

•التما�ص العلج فورا اإذا ظهرت لديك اأعرا�ص االإ�شابة  	
بعدوى منقولة جن�شيا؛

واقيا  ا�شتخدم  اأو  باالإيلج  الجن�ص  ممار�شة  •تجنب  	
مرة  كل  فى  دائما  �شحيحا  ا�شتخداما  اأنثويا  اأو  ذكريا 

والطرف  اأنك  يقين  علم  تعلم  لم  ما  الجن�ص،  تمار�ص 

االآخر فى العلقة غير م�شابين بالفيرو�ص؛

•ا�شتخدام اإبر اأو محاقن جديدة فح�شب؛ 	
اإذا  لك  ال�شحية  الرعاية  مقدم  مع  خياراتك  •مناق�شة  	

كنت متعاي�شا مع الفيرو�ص وترغب فى اإنجاب طفل؛

الوقاية  واأطفالك وزملئك عن  �شريكك  •التحدث مع  	
من الفيرو�ص.
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 فح�ص

 معملي

 دم

اآمن

 معرفة حالة

الفيرو�ص

 

الف�شل الثانى

احم نف�شك 

واالآخرين
اتخاذ قرارات �شحية

2
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•ما االأ�شئلة التى مازالت عالقة دون اإجابة عن الفيرو�ص؟ 	

•لمن قد تلجاأ داخل االأمم المتحدة على ال�شعيد المحلى لتتعرف على مزيد من المعلومات عن الفيرو�ص؟ 	

للتعرف على مزيد من المعلومات عن الفيرو�ص؟ • لمن قد تلجاأ خارج منظومة االأمم المتحدة – فى بلدك – 	

•ما الحقائق التى قد ترغب فى م�شاركتها مع والديك واأطفالك وغيرهم من اأفراد االأ�شرة واالأ�شدقاء؟  	

لبشصري
ة �

اع
من

 �ل
�س

نق
س 

و�
شصبكة �لعاملين بمنظمة �لأمم �لمتحدة و�لمتعايشصين مع فير

UN
PLUS
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مازالت لدى اأ�شئلة عن الفيرو�ص فى مكان العمل فاأين التم�ص مزيدا من المعلومات؟

هناك مراكز تن�شيق معنية بمكافحة الفيرو�ص فى معظم المنظمات، وجرى تدريب القائمين بتي�شير الدورات التعليمية المتعلقة 

بالفيرو�ص فى منظومة االأمم المتحدة فى معظم البلدان )يمكن االطلع على قائمة بهم على موقع

 )www.uncares.org/facilitators(. وف�شل عن ذلك، يمكنك ا�شت�شارة م�شئول الموارد الب�شرية اأو مركز التن�شيق 
القائم فى مكان عملك فى االأمم المتحدة، وكلهما على دراية كافية ب�شيا�شات االأمم المتحدة المتعلقة بالفيرو�ص. كما يمكنك 

توجيه ا�شتف�شاراتك الطبية عن الفيرو�ص اإلى �شئون الخدمات الطبية فى االأمم المتحدة اأو اأى مقدم للرعاية ال�شحية تابع لها. 

ويمكنك اللجوء اإلى دليل خدمات برنامج الرعاية المعنى بالفيرو�ص على موقع )www.uncares.org( اأو اإلى مكان عملك 

فى االأمم المتحدة لمعرفة اأ�شماء م�شئولى االت�شال وبياناتهم الخا�شة بمنظمة الرعاية المحلية. 

ويعر�ص موقع الكترونى خا�ص بالفيرو�ص فى مكان العمل المعلومات التى يت�شمنها هذا الكتيب بجانب مراجع اإ�شافية. وموقع 

يمكنك  كما   .www.uncares.org عنوان  على  واالإ�شبانية  والفرن�شية  االإنجليزية  باللغات  متاح   Cares  UN برنامج 

توجيه اأى اأ�شئلة لديك من خلل هذا الموقع.

التعرف على الفيرو�ص

•ما الحقائق الجديدة التى تعلمتها عن الفيرو�ص؟ 	

• ما ال�شبل االأكثر �شيوعا النتقال العدوى بالفيرو�ص؟	

تهدف ا�شتراتيجية االأمم المتحدة للتعلم 

المعنية بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى/

االإيدز وبرنامج الرعاية ال�شحية للعاملين 

باالأمم المتحدة اإلى �شمان اإحاطة جميع 

العاملين علما بالمفاهيم االأ�شا�شية عن 

العدوى بالفيرو�ص وتاأثيرها.

واإذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�ص، فربما 

تود اأن تن�شم اإلى UN Plus، �شبكة 

العاملين باالأمم المتحدة المتعاي�شبن مع 

الفيرو�ص. فقم بمرا�شلتهم واأنت مطمئن 

على العنوان التالى:

 unplus@unaids.org 
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العمل التابعة للأمم المتحدة، تقدم التوجهات اللزمة للعاملين فيها، كما تتيح مدونة ممار�شات منظمة العمل الدولية الخا�شة 

االأمم  منظومة  ذلك  فى  بما  باأ�شره  العالم  فى  العمل  الأرباب  المطلوبة  التوجيهات  العمل”.  و”عالم  ومر�شه  االإيدز  بفيرو�ص 

المتحدة.    

المتحدة ت�شاعد  البلدان منخف�شة الدخل ومتو�شطة الدخل برمتها تقريبا، فاإن منظومة االأمم  وانطلقا من وجودها فى 

وتنفيذ  ل�شياغة  باالإيدز  المعنية  الم�شتركة  المتحدة  االأمم  فرق  و�شعتها  التى  الم�شتركة  الدعم  برامج  خلل  من  البلدان 

المتعاي�شون  ذلك  فى  بمن  المدنى،  والمجتمع  الحكومات  مع  المتحدة  االأمم  وتعمل  االإيدز.  لمكافحة  فعالة  ا�شتراتيجيات 

لتعزيز  الخارجيين  والمانحين  دينية،  اأ�ش�ص  على  القائمة  والمنظمات  الخا�ص؛  والقطاع  الب�شرى؛  المناعة  نق�ص  فيرو�ص  مع 

هو  الموحدة”  الثلثة  “العنا�شر  واإطار  الموحدة”.  الثلثة  “العنا�شر  عليه  اأطلق  اإطارعمل  بمقت�شى  الوطنية  اال�شتجابات 

مجموعة مبادئ تو�شى جميع البلدان بت�شكيل هيئة تن�شيق وطنية موحدة لمكافحة االإيدز، واإطار عمل موحد متفق عليه للت�شدى 

للوباء، ونظام وطنى موحد للمتابعة والتقييم. وعلوة على كل ذلك، تدعو االأمم المتحدة اإلى توافر ا�شتجابة ا�شتثنائية للتحدى 

غير الم�شبوق الذى ي�شكله االإيدز.

باالإ�شافة اإلى هذا الكتيب، كيف �شت�شاعدنى منظومة االأمم المتحدة على معرفة 

كل ما ينبغى لى معرفته عن الفيرو�ص؟

توافر  2002، ل�شمان  عام  المتحدة فى  االأمم  اآالف موظف فى  ثمانية  اأكثر من  �شمل  لم�شح  للتعلم، وفقا  ا�شتراتيجية  و�شعت 

المفاهيم االأ�شا�شية عن الفيرو�ص لدى جميع العاملين. وبعد خم�ص �شنوات، تم االتفاق على تاأ�شي�ص برنامج االأمم المتحدة لرعاية 

)Cares UN(، وهو برنامج لمكافحة الفيرو�ص فى اأماكن العمل التابعة للأمم المتحدة  العاملين بها الم�شابين بالفيرو�ص 

يت�شمن ع�شرة معايير   اأ�شا�شية، بما فى ذلك معايير متعلقة بالتعرف على الحقائق الخا�شة بالفيرو�ص. ويتطلب هذا البرنامج 

وا�شتراتيجية التعلم اأن ي�شارك جميع العاملين فى دورات تعليمية عن االإيدز فى اأماكن عملهم. وتقدم هذه الدورات معلومات عن 

المتحدة  االأمم  وتلتزم  الع�شرة.  االأ�شا�شية  المعايير  اأوجه  وجميع  المتاحة  المحلية  والخدمات  العاملين  وا�شتحقاقات  الفيرو�ص 

ب�شمان اأن تكون هذه الدورات التعليمية ملئمة ثقافيا، ومتاحة – متى تي�شر – باللغات المحلية، وي�شهل الأفراد االأ�شر االلتحاق 

المعلومات  باأحدث  بها  العاملين  لتزويد  المتحدة  للأمم  القطرية  الفرق  ت�شجيع  يجرى  التعليمية،  الدورات  على  وعلوة  بها. 

وتنظيم احتفاالت �شنوية، مثل اليوم العالمى للإيدز، الذى يحتفل به كل عام فى اأول كانون االأول/دي�شمبر. 

الفعالية  بهذه  لتغدو  جهودنا  تكن  “لم 
ال�شحية  الرعاية  برنامج  جهود  لوال 

الدعم  لح�شد  المتحدة  باالأمم  للعاملين 

المبادرة  وت�شكل هذه  للت�شافر.  والدعوة 

االأمم  منظومة  نطاق  على  المنفذة 

اإ�شلح  ل�شبل  يحتذى  نموذجا  المتحدة 

االأمم المتحدة. وكحافز للنموذج المثالى 

برنامج  عمل  يبين  واحدة،  متحدة  الأمم 

باالأمم  للعاملين  ال�شحية  الرعاية 

يمكننا  اأننا  ن�شبيا  مي�شر  ب�شكل  المتحدة 

م�شترك  هدف  لتحقيق  بيد  يدا  العمل 

للتنفيذ.  م�شترك  عمل  اإطار  خلل  ومن 

عمله  خلل  من   – البرنامج  وي�شاعد 

والترابط،  الفعالية  تح�شين  على   –
فى  حاليا  المبذولة  الجهود  وا�شتثمار 

اأماكن عمل مختلف المنظمات، والق�شاء 

على ازدواجية الجهود”. 

– جيم�ص راولى،
 المن�شق المقيم للأمم المتحدة فى م�شر.
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الوقاية قبل التعر�ص: هناك حاليا خطط الإجراء تجارب معملية – و تجرى بالفعل – لبحث ماأمونية وفعالية الوقاية  •	
للفيرو�شات  م�شادا  علجا  يتلقوا  اأن  اختباراتهم  �شلبية  تثبت  لمن  فيها  يمكن  موؤكدة  غير  ا�شتراتيجية  وهى  التعر�ص،  قبل 

القهقرية اأو توليفة من االأدوية ب�شفة منتظمة للحد من خطر اإ�شابتهم بالفيرو�ص. وال توجد وقاية فعالة قبل التعر�ص فى 

الوقت الراهن.

وفى الوقت نف�شه، فاإن ا�شتخدام الواقى الذكرى واالأنثوى وختان الذكور وغير ذلك من ا�شتراتيجيات الوقاية المتبعة )انظر 

الف�شل 2( يمثل االإجراءات المجدية الوحيدة لتجنب العدوى بالفيرو�ص. وال يلوح فى االأفق ظهور علج للإيدز، ولكن اإذا التم�ص 

ل�شنوات  اأف�شل  وحياة  �شحية  بحالة  يتمتعوا  اأن  فيمكنهم  ملئما  وعلجا  متخ�ش�شة  �شحية  رعاية  الفيرو�ص  مع  المتعاي�شون 

عديدة.

جهود االأمم المتحدة لل�شتجابة لوباء االإيدز

تبذل منظومة االأمم المتحدة م�شاع حثيثة للت�شدى للإيدز. ويت�شدر برنامج االأمم المتحدة الم�شترك لمكافحة االإيدز طليعة 

االأمم  مظلة  تحت  الرعاية  فى  ت�شارك  منظمات  وع�شر  العامة  االأمانة  ي�شم  الذى  للإيدز،  لل�شتجابة  المتحدة  االأمم  فريق 

. ويعد اإيقاف الفيرو�ص وعك�ص م�شاره اأحد االأهداف االإنمائية للألفية، وينبغى اإحراز تقدم فى الت�شدى للوباء ل�شمان 
3

المتحدة

تحقيق هذه االأهداف.

وتتابع االأمم المتحدة الوباء للفت اأنظار العالم اإلى حجم الو�شع وطبيعته الكت�شاف اتجاهات االنت�شار الجديدة، ولم�شاعدة 

اأهمية عقب االإعلن عن االتفاق  اكت�شبت هذه االأن�شطة  الوباء. وقد  ال�شيطرة على  البلدان على تحديد مدى نجاح جهودها فى 

واالإعلن  ومر�شه،  االإيدز  فيرو�ص  بمكافحة  االلتزام  اإعلن  ب�شاأن  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  فى   2001 عام  العالمى 

ال�شيا�شى عام 2006 ب�شاأن مكافحة فيرو�ص االإيدز ومر�شه والذى يق�شى بقيام الدول االأع�شاء باالإبلغ دوريا عن التقدم المحرز 

فى الت�شدى للوباء. وقد ا�شتعر�ص االجتماع رفيع الم�شتوى الذى عقد حول االإيدز التقدم المحرز تنفيذا لهذه االإعلنات.

وتقدم االأمم المتحدة التوجيهات االإر�شادية المطلوبة لم�شاعدة البلدان على اإتاحة �شبل التمتع بالوقاية والرعاية ال�شحية 

اأو المتاأثرين به، وهو هدف ن�ص عليه االإعلن ال�شيا�شى عام 2006. كما ت�شاعد االأمم المتحدة،  والدعم للمتعاي�شين مع االإيدز 

والدعم  ال�شحية  والرعاية  والعلج  الوقاية  ل�شبل  وال�شيا�شات  البرامج  تعميم  �شمان  على  ون�شرها،  الممار�شات  اأف�شل  بتجميع 

ا�شتنادا اإلى اأقوى الدالئل المتاحة عما هو فعال. وت�شجع االأمم المتحدة وترعى فى كثير من االأحيان البحوث العلمية المتقدمة 

لتح�شين قدرة البلدان والمجتمعات على بذل جهود فعالة لكبح جماح الفيرو�ص. وفيما يتعلق بالفيرو�ص فى اأماكن العمل، مثل، 

اأماكن  فى  الفيرو�ص  تاأثير  من  بالحد  المعنى  الوكاالت  بين  الم�شترك  المتحدة  االأمم  لبرنامج  االأ�شا�شيةا  الع�شرة  المعايير  فاإن 

صو�ء
ع �

مي
لج

م �
تر

ل عادل يطبق �لمسصاو�ة ويح
مكان عم

ل�شئون  المتحدة  للأمم  ال�شامية  المفو�شية   3
للطفولة  المتحدة  االأمم  ومنظمة  اللجئين، 

وبرنامج  العالمى،  االأغذية  وبرنامج  )اليوني�شف(، 

المتحدة  االأمم  و�شندوق  االإنمائى،  المتحدة  االأمم 

لل�شكان، ومكتب االأمم المتحدة لمكافحة المخدرات 

االأمم  ومنظمة  الدولية،  العمل  ومنظمة  والجريمة، 

ال�شحة  ومنظمة  والثقافة،  والعلم  للتربية  المتحدة 

العالمية، والبنك الدولى.
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كيف اأمد يد العون للزملء المتعاي�شين مع الفيرو�ص؟

بمعاملتهم   معاملة طبيعية، بغ�ص النظر عن حالة الفيرو�ص لديهم، كما تحب اأن يعاملوك – بكرامة واحترام ومراعاة االأخلق 

االإر�شادات التوجيهية اللزمة  المهنية. ويقيم الف�شل االأخير من هذا الكتيب، وعنوانه �شاهم فى اأمم متحدة تهتم حق االهتمام”، 

حول اأف�شل �شبل التعامل مع الفيرو�ص فى اأماكن العمل داخل منظومة االأمم المتحدة.

ماذا ينبغى لنا اأن نتوقع م�شتقبل فى �شوء البحوث الجارية عن الفيرو�ص؟

اللقاح الم�شاد: ال يوجد لقاح فعال م�شاد للفيرو�ص فى الوقت الراهن. ورغم اأن هناك بحوثا تجرى االآن بالفعل على قدم   	
و�شاق وخبراء يبذلون ق�شارى جهدهم للتو�شل اإلى لقاح م�شاد للفيرو�ص، فمن المرجح اأن ي�شتغرق االأمر وقتا طويل قبل 

م�شاد  لقاح  اإلى  للتو�شل  ممكنة  نهج  معرفة  فى  كبير  تقدم  اإحراز  ورغم  وا�شع.  نطاق  على  لل�شتخدام  ي�شلح  لقاح  يتاح  اأن 

للفيرو�ص، فاإن تطوير لقاح فعال يمثل تحديا هائل.

وت�شتعمل  للفيرو�شات،  الم�شادة  )الجل(  الهلمية  بالمحاليل  اأحيانا  اإليها  وي�شار  الجراثيم(:  )قاتلت  المطهرات   	
المطهرات للوقاية من االأمرا�ص المنقولة جن�شيا بما فى ذلك فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى. وت�شتخدم بع�ص المنتجات 

للجماع فى المهبل والبع�ص االآخر للجماع فى ال�شرج. وقد تكون بع�ص المنتجات مانعة للحمل فى حين اأن البع�ص االآخر قد 

ال يكون مانعا للحمل. وقد ي�شمل بع�شها عقاقير م�شادة للفيرو�شات القهقرية فى حين اأن البع�ص االآخر الذى تجرى عليه 

وال�شرائح  والكريمات  )الجل(  الهلمية  المحاليل  تركيبات مختلفة مثل  اختبارات على  وتجرى  عليها.  ي�شتمل  اختبارات ال 

تطوير  ندعم  اأن  وينبغى  حاليا.  للجراثيم  فعال  مطهر  يوجد  وال  المهبلية.  )اللبو�ص(  التحميلت  اأو  واللوالب  ال�شفافة 

ممكنة  و�شيلة  تمثل  حيث  الب�شرى،  المناعة  نق�ص  فيرو�ص  من  بالوقاية  الخا�شة  العالمية  البحوث  فى  الجراثيم  مطهرات 

للحماية ال تتطلب تعاون الطرف االآخر فى العلقة.

ويوفر “البرنامج” اأحدث المعلومات 

على موقعه على االنترنت

)www.unaids.org( 

 عن اتجاهات انت�شار الفيرو�ص 

حول العالم.
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ورعاية الم�شابين به ودعمهم. وا�شتنادا اإلى المعلومات المتاحة االأحدث، فاإن االعتلل المرتبط باالإيدز هو ال�شبب ال�شاد�ص االأكثر 

�شيوعا للوفاة فى العالم.

هل يعد عمل غير الم�شابين مع المتعاي�شين مع الفيرو�ص اآمنا، وهل العك�ص �شحيح؟

نعم. اإذ ال ينتقل الفيرو�ص نتيجة للختلط العادى. ومن الماأمون تماما العمل مع المتعاي�شين مع الفيرو�ص اأو مع من تطورت 

بها  العاملين  التمييز �شد  ب�شدة ممار�شة  المتحدة  االأمم  العاملين فى  �شيا�شات  االإيدز. وتحظر  اإلى مرحلة  بالفيرو�ص  اإ�شابتهم 

المتعاي�شين مع الفيرو�ص. وتعمل �شيا�شة االأمم المتحدة للعاملين الخا�شة بفيرو�ص ومر�ص االإيدز )انظر الملحق 2( على �شمان 

اأمن مكان العمل وفى الوقت نف�شه حماية كرامة جميع العاملين وحقوقهم االإن�شانية. ويتناول الف�شل الرابع بعمق اأكبر اأهمية اأن 

يت�شم مكان العمل بالعدل واالإن�شاف وعدم التمييز.

العالم.  اأنحاء  �شتى  فى  االإيدز  وباء  عن  المعلومات  اأحدث  �شنويا  االإيدز”  لمكافحة  الم�شترك  المتحدة  االأمم  “برنامج  ويقدم 

وت�شمل المعلومات، المتاحة على موقع “البرنامج” )www.unaids.org(، تقريرا �شنويا. عن اأحدث تطورات وباء االإيدز” 

ي�شمل معلومات مو�شعة عن كل قطر.  و�شحائف حقائق قطرية وتقريرا كل �شنتين عن “حالة وباء االإيدز فى العالم”، 

هل من الماأمون اال�شتعانة بمتعاي�شين مع الفيرو�ص للعمل فى منازلنا اأو اأماكن عملنا؟

نعم. اإذ ال ينتقل الفيرو�ص �شوى من خلل الجن�ص غير المحمى ونقل الدم اأو ا�شتخدام اأدوات حقن ملوثة، اأو من االأم اإلى طفلها، 

ومن ثم فل مبرر يحتم عدم ت�شغيل متعاي�ص مع الفيرو�ص، تماما مثلما ال يوجد �شبب يحتم على متعاي�ص مع الفيرو�ص اأن ي�شعر 

بعدم اإمكانية عمله فى منزل من المنازل. وتذكر اأن الفيرو�ص ال يمكن اأن ينتقل بالعناق اأو التقبيل اأو اللعب مع اأطفالك اأو ا�شتخدام 

مرحا�ص عام اأو الت�شارك فى ا�شتخدام اأدوات االأكل اأو ال�شرب اأو اإعداد الطعام الأ�شرتك اأو غير ذلك من االأعمال المنزلية.

ي�شغل  من  تحديد  اأو  التوظيف  فى  عامل  الفيرو�ص  يعتبر  اأال  �شرورة  فى  تاما  و�شوحا  وا�شحة  المتحدة  االأمم  و�شيا�شة 

الوظائف. واإجراء اختبار لتحديد الم�شابين بالفيرو�ص لي�ص اإجباريا للتوظيف، ولي�ص مطلوبا من المتعاي�شين مع الفيرو�ص اأن 

يف�شح عن حالته. وت�شجع منظمة العمل الدولية على العمل بهذا المعيار بالن�شبة للموظفين فى مختلف اأنحاء العالم. وينبغى 

للعاملين معنا اتباع ال�شيا�شة ذاتها عند اال�شتعانة بعاملين فى منازلهم.

وتو�شى االأمم المتحدة باأن تتاح لجميع العاملين فى منازل موظفى االأمم المتحدة ال�شبل اللزمة للوقاية ولتلقى خدمات 

الرعاية ال�شحية والعلج. فاإذا كان منزلك مكانا للعمل اأي�شا، فيرجى منك اأن تتيح المعلومات المتعلقة بالفيرو�ص ب�شكل مي�شر 

للعاملين لديك �شواء الذين تعينهم مبا�شرة اأو من خلل منظمات محلية. ويمكنك اأن تطلع العاملين فى منزلك على ما تعرفه، 

وتحثهم على اإجراء االختبار واال�شتزادة فى المعرفة عن الفيرو�ص.

من الماأمون تماما للمتعاي�شين مع 

الفيرو�ص وغير المتعاي�شين معه 

اأن يعملوا ويعي�شوا معا.

وينبغى اأن يحظى المتعاي�شون مع 

الفيرو�ص باالحترام واأال يتعر�شوا 

للتمييز من جراء اإ�شابتهم بالفيرو�ص.
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عدم التمكين االقت�شادى: تتعر�ص الن�شاء ل�شغوط تتعلق ب�شرورة اأن يعولن اأنف�شهن اأو اأ�شرهن مما يحدو ببع�شهن اإلى  •	
ممار�شة الجن�ص “�شمن �شفقة” مع  الرجال مقابل المال اأو �شداد م�شروفات الدرا�شة اأو تقديم هدايا. وي�شدق هذا فى بع�ص 

المناطق بوجه خا�ص على ال�شابات االأ�شغر �شنا اللتى يمار�شن الجن�ص مع رجال اأكبر �شنا. وقد ال ت�شتطيع الن�شاء المحتاجات 

اقت�شاديا االإ�شرار على ا�شتعمال الواقى.

االأزواج المهاجرون: تنتقل العدوى اإلى كثير من الن�شاء، ال�شيما فى المناطق الريفية، من اأزواجهن الذين يعملون بعيدا  •	
عن الوطن لفترات طويلة، مثل كعمال للمناجم اأو قائدى �شاحنات اأو جنود، وفى غ�شون ذلك ينخرطون فى ممار�شات جن�شية 

غير محمية. وقد ي�شابون بالفيرو�ص ولدى عودتهم ينقلون العدوى اإلى زوجاتهم.

زواج االأطفال: مازال �شائعا فى كثير من اأنحاء العالم اأن تتزوج الفتيات قبل اأن يبلغن 18 عاما. وغالبا ما يتزوجن رجاال  •	
كبار ال�شن لديهم خبرات وتجارب جن�شية �شابقة وقد يكونون م�شابين بالفعل بالفيرو�ص وينقلونه اإلى زوجاتهم ال�شابات.

العنف: تتعر�ص واحدة من كل ثلث ن�شاء فى العالم للغت�شاب اأو ال�شرب اأو االإكراه على ممار�شة الجن�ص اأو تتعر�ص الإ�شاءة  •	
المعاملة باأ�شكال اأخرى فى حياتها. ويزيد العنف الجن�شى خطر االإ�شابة الأنه قد يمزق جدار المهبل مما يوؤدى اإلى ملم�شة 

ال�شائل المنوى الم�شاب للن�شيج المبطن اأ�شفله ب�شكل مبا�شر. كما قد يوؤدى االإكراه على ممار�شة الجن�ص اإلى حرمان الن�شاء 

من القدرة على االإ�شرار على ا�شتعمال الواقى.

هل يمثل الفيرو�ص م�شكلة خطيرة فى منطقة �شكنى وعملى؟

نعم، يمثل الفيرو�ص م�شكلة خطيرة فى �شتى اأنحاء العالم. ورغم انخفا�ص معدالت االإ�شابة بالفيرو�ص فى بع�ص البلدان 

التزايد  فى  اآخذة  بالفيرو�ص  الجديدة  االإ�شابات  واأعداد  هائلة  بدرجة  الطبيعية  الزيادة  يفوق  االإيدز  وباء  تف�شى  فاإن  والمناطق، 

61 فى المائة من  اإ�شابة الن�شاء ن�شبة تبلغ  اأفريقيا جنوب ال�شحراء، المنطقة االأكثر ت�شررا، تمثل  فى كثير من البلدان. وفى 

الكاريبى قد  الوبائية النت�شار الفيرو�ص فى منطقة  العوامل  اأن  ال�شبب الرئي�شى للوفيات. ويبدو  االإ�شابات ومازال الفيرو�ص هو 

ا�شتقرت، فى حين انخف�شت قلة منها فى المدن. وفى اآ�شيا، �شهد جنوب �شرق اآ�شيا اأعلى معدل النت�شار الفيرو�ص، مع وجود تباين 

كبير فى االتجاهات الوبائية فيما بين البلدان المختلفة. وفى مناطق �شرق اأوروبا واآ�شيا الو�شطى وال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، 

يمثل تعاطى المخدرات عن طريق الحقن ال�شبيل الرئي�شى النتقال العدوى بالفيرو�ص. ومازالت معدالت تف�شى الوباء م�شتقرة 

اإتاحة �شبل الوقاية من الفيرو�ص وعلجه  اإمكانية  اأن الو�شمة االجتماعية والتمييز يعوقان  اإال  اأمريكا اللتينية،  بوجه عام فى 

باعتبارنا عاملين فى االأمم المتحدة،

 من حقنا التمتع بالرعاية ال�شحية 

الخا�شة باالإ�شابة بالفيرو�ص 

اإذا كنا م�شابين به.
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تنجح  قاتلة  متخ�ش�شة  م�شادة  واأج�شام  بخليا  الفيرو�ص  �شد  هجوما  المناعة  ي�شن جهاز  �شرعان ما  الج�شم،  اإ�شابة  وعقب 

موؤقتا عادة فى خف�ص اأعداد الفيرو�ص فى الدم. بيد اأن الفيرو�ص يظل ن�شيطا، ويوا�شل نقل العدوى وقتل الخليا الحي�ية لجهاز 

المناعة. كما يقيم الفيرو�ص م�شتودعات فى الج�شم ال يمكن لالأدوية الم�شادة للفيرو�شات القهقرية تدميرها. واإذا لم يتلق الم�شاب 

عالجا، يزداد ن�شاط الفيرو�ص زيادة كبيرة بم�شى الوقت، ويتغلب فى خاتمة المطاف على قدرة الج�شم على محاربة المر�ص.

هل العدوى بالفيرو�ص مميتة دائما؟

لي�ص بال�شرورة اأن تف�شى االإ�شابة بالفيرو�ص اإلى الوفاة. فثمة اأدوية اليوم يمكنها اإلى حد كبير اأن تبطئ تطور االإ�شابة بالفيرو�ص 

واأن تمكن المتعاي�شين مع الفيرو�ص من التمتع بال�شحة وموا�شلة العطاء ل�شنوات عديدة. ولكن اإذا لم يتلق الم�شاب علجا، فاإن 

العدوى بالفيرو�ص تكاد تف�شى دوما تقريبا اإلى االإيدز الذى يف�شى دوما تقريبا اإلى الوفاة.

لقد �شمعت اأن الفيرو�ص لي�ص له اأعرا�ص ظاهرة كما ال يمكن ال�شعور به. 

فكيف اأعرف هل اأ�شابنى اأو اأ�شاب �شخ�شا اآخر اأم ال؟

من المحال اأن تعلم هل اأ�شيب �شخ�ص ما بالمر�ص اأم ال بمجرد النظر اإليه اأو التحدث معه. وال�شبيل الوحيد لمعرفة حالته هو 

اإجراء اختبار فى غ�شون 6-3 اأ�شهر عقب اأى تعر�ص محتمل. وحتى لو اأ�شفر االختبار عن نتيجة �شلبية، فاإن حدوث تعر�ص فى 

وقت حديث يحتم اإعادة االختبار بعد ثلثة اأ�شهر. ونظرا الأن االختباراتاأ�شبحت اأكثر دقة اليوم، فقد بات باإمكان بع�ص االختبارات 

اكت�شاف االأج�شام الم�شادة للفيرو�ص فى وقت مبكر عما م�شى. ومن المهم ل�شلمتك و�شلمة االآخرين اأن تجرى االختبار، واأن 

تحيط علما ب�شبل الوقاية من العدوى وت�شجع االآخرين على اأن يحذو حذوك.

هل الن�شاء اأكثر عر�شة للإ�شابة بالفيرو�ص من الرجال؟

فى  الن�شاء  اأو�شاط  فى  بالفيرو�ص  االإ�شابة  النت�شار  معدالت  واأعلى  الن�شاء.  من  تقريبا  الفيرو�ص  مع  المتعاي�شين  فن�شف  نعم. 

البلدان التى تف�شى فيها الوباء بوجه عام؛ والمتعاي�شات مع الفيرو�ص من الن�شاء اأ�شيبن اأ�شا�شا فى علقات مع ذكور وغالبا فى اإطار 

زواج �شرعى. اإذ يوؤدى عدد من العوامل البيولوجية واالجتماعية والثقافية واالقت�شادية اإلى تعر�ص المراأة للإ�شابة بالفيرو�ص:

اأكبر مما لدى الرجل؛ ومن ثم فاإن الن�شاء ي�شبحن اأكثر  الفروق البيولوجية: ال�شطح المك�شوف للمجرى التنا�شلى للمراأة  ••	
اأكبر من ذلك نتيجة لعدم  اأكثر تعر�شا لخطر االإ�شابة بالفيرو�ص بدرجة  تعر�شا لخطر االإ�شابة مع كل تعر�ص. وال�شابات 

ن�شج فتحة الرحم لديهن.

كيف يتطور الفيرو�ص؟

فى م�شتهل االأمر ي�شيب 

الفيرو�ص بع�ص الخليا

ي�شتخدم الفيرو�ص بع�ص 

خليا الج�شم لت�شنيع 

مزيد من الفيرو�شات

فى خاتمة المطاف يقتل 

الفيرو�ص الخلية الم�شيفة 

له والخليا المجاورة لها

تقوم خليا جهاز المناعة 

فى الج�شم بمهاجمة 

الفيرو�ص

تتزايد اأعداد الفيرو�ص 

وتتغلب على جهاز المناعة

تحدث عدوى ثانوية فى 

اأجزاء الج�شم فى غياب 

جهاز المناعة

6

6

6

6

6
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التاأثير العالمى للعلج الم�شاد للفيرو�شات القهقرية

ي�ؤدى العالج الم�شاد للفيرو�شات القهقرية ب�شفة عامة اإلى اأوجه تح�شن بارزة فى �شحة المتعاي�شين مع الفيرو�ص وحالتهم. وقد 

زاد عدد من يتلقون عقاقير م�شادة للفيرو�شات القهقرية فى بلدان الدخل المتو�شط االأدنى ع�شر مرات فى خم�ص �شنوات فح�شب، 

باالإ�شابة  المتعلقة  الوفيات  اأعداد  بداأت  ذلك،  اإلى  وباالإ�شافة   .2008 عام  بحلول نهاية  ن�شمة  اأربعة ماليين  زهاء  عددهم  ليبلغ 

باالإيدز تنخف�ص، ربما نتيجة لتح�شن فر�ص تلقى العالج.

وحققت العقاقير الم�شادة للفيرو�شات القهقرية فى التعامل مع فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى تاأثيرا عظيما. وكانت اأوجه 

التح�شن التى طراأت على ال�شحة اأكبر واأطول اأمدا ب�شورة كبيرة عما توقعناه عندما ظهرت توليفة االأدوية الم�شادة للفيرو�شات 

القهقرية الأول مرة فى منت�شف ت�شعينيات القرن الع�شرين.

اإمكانية الح�شول على االأدوية الم�شادة للفيرو�شات القهقرية

رغم اأن العاملين باالأمم المتحدة يتمتعون بفر�ص الح�شول على الرعاية ال�شحية المتعلقة بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى من 

خلل التاأمين الطبى، فاإنه من المهم اأن يدركوا اأن االأدوية الم�شادة للفيرو�شات القهقرية مازالت باهظة الثمن بالن�شبة لمعظم 

النا�ش. فغالبية الم�شابين فى العالم ال يتمتعون بفر�ص للح�شول على اأدوية وعالج للفيرو�ص. ووفقا للبيانات المتاحة االأحدث 

من عام 2007، فاإن 9.7 مليون من المتعاي�شين مع الفيرو�ص فى البلدان منخف�شة الدخل ومتو�شطة الدخل فى اأم�ص الحاجة 

اإلى اأدوية م�شادة للفيرو�شات القهقرية الإنقاذ حياتهم. ومع ذلك، ت�شير التقديرات اإلى اأن ثالثة ماليين فقط من بينهم هم الذين 

يمكنهم تلقى العالج المنا�شب، فى حين يتعذر ذلك على 6.7 مليون اآخرين.

كيف اأعرف اأننى م�شاب بالفيرو�ص؟

ب�شيط  اختبار  باإجراء  للفيرو�ص  الم�شادة  االأج�شام  اكت�شاف  يمكن  اإذ  الطبى.  االختبار  اإجراء  هو  ذلك  لمعرفة  ال�حيد  ال�شبيل 

الم�شابين  العاملين  المتحدة لرعاية  االأمم  لبرنامج  )5( من المعايير الدنيا  رقم  العالم. ويحدد المعيار  اأنحاء  معظم  فى  متاح 

بالفيرو�ص )UN Cares( �شرورة اإتاحة هذا االختبار الطبى لك، باعتبارك اأحد العاملين باالأمم المتحدة، والأ�شرتك.

مذا يحدث فى الج�شم حينما ي�شاب بالفيرو�ص؟

ي�شيب  الفيرو�ص كرات الدم البي�شاء التى تمثل اأحد مكونات جهاز المناعة. وينبغى اأن يتمتع الج�شم بمناعة ق�ية لمقاومة طائفة 

وا�شعة من االأمرا�ص المعدية. وحينما ي�شاب �شخ�ص بالفيرو�ص يهاجم الفيرو�ص كرات الدم البي�شاء، وبم�شى الوقت يغدو جهاز 

المناعة تدريجيا اأقل قدرة على محاربة المر�ص.

وتبطئ هذه االأدوية معدل تطور 

العدوى بالفيرو�ص وت�شاعد 

المتعاي�شين مع الفيرو�ص على 

التمتع ب�شحتهم وموا�شلة العطاء 

ل�شنوات عديدة.
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حياتى مع الفيرو�ص

هذه ق�شيدة نقلها بت�شرف زميل متعاي�ص مع الفيرو�ص يعمل فى اللجنة االقت�شادية الأفريقيا

حينما علمت بحالتى  

حينما لم يكن بد من وقفة مع النف�ص ب�شدق �شريرة

حينما غمرنى الحزن واكتويت بالجرح واأنيت من ال�حدة....

حينما �شرعت الحقيقة التى ال ريب فيها ت�شتقر رويدا رويدا فى روعى وطويتى

اأواه، ماذا ع�شاى اأ�شنع اإزاء الحقيقة المريرة

بدت الحياة بل قيمة، بل فائدة، بل مذاق، بل معنى، بل اأمل فى �شدتى، .....

لكن اأبدا لن يقهرنى الحزن واالأ�شى

اأبدا لن تتملكنى فاأياأ�ِص

الأن غدا لناظره، مهما يكن، م�شرق قريب

الأن انبلج فجر الغد، يحمل ن�ر عهد جديد....

فا�شتجمعت �شجاعتى ووا�شلت م�شيرتى رغم وطاأة محنتى

محنتى التى حا�شرت م�شيرتى و�شت�شتمر معى فى رحلتى

لكن عزائى و�شلوتى اأن اأرى ب�شي�ص ن�ر فى حالك �شدتى

واأن اأذكر نف�شى بين اآن واآخر اأننى اأح�شن حاال ممن �شبقونى واأ�شيبوا بم�شيبتى

حقا و�شدقا اأف�شل حاال، هاءوم �شدقوا كلمتى

فاأعاننى اهلل القدير على الر�شا بالمقادير والم�شى فى الم�شير

واأعاننى اهلل القدير على ت�شخير كل ما اأوتيت من خير ي�شير لتذليل كل ع�شير

واأعاننى اهلل القدير على قهر اأب�شع مخاوفى فلم يعد قلبى بالخوف ح�شير

الأننى غدوت االآن على ب�شيرة بحالتى واأين تطاأ قدمى وتم�شى خطوتى

فدب فى اأو�شالى وا�شتقر فى مهجتى اأننى ا�شتعدت حريتى

فغدوت حرا ر�شا بحالى وت�شليما للم�شيئِة

غدوت حرا من اأعباء تلبية نداء الم�شئوليِة

غدوت حرا ال اأعرف خوفا وال معنى الرهبِة

الأننى اأ�شحيت على ب�شيرة.. بما ينبغى وال ينبغى.. يقينا بل محاّجِة

فيا �شاح اتعظ من ق�شتى.. واغد حرا مثل حريتى
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واأدى ال�شروع فى ا�شتخدام العالج الم�شاد للفيرو�شات القهقرية  لعدوى الفيرو�ص )ويطلق عليها اأي�شا “ال�قاية عقب التعر�ص”(. 

فى مرحلة مبكرة من م�شار االإ�شابة بالفيرو�ص فى الر�شع واالأطفال اإلى تغييرات اإيجابية كبيرة اأ�شهمت فى اإنقاذ حياة االأطفال 

الم�شابين بالفيرو�ص.

الفترة  اأمد  كبيرة  بدرجة  يطيل  حيث  بالفيرو�ص،  للإ�شابة  الطبيعى  الم�شار  القهقرية  للفيرو�شات  الم�شاد  العالج  يغير  اإذ 

الفا�شلة بين بدء االإ�شابة وتطور االأعرا�ص. ولتحقيق هذا، من المهم ت�شخي�ص االإ�شابة بالفيرو�ص قبل اأن تتطور اأعرا�ص االإيدز 

لبدء العالج فى التوقيت االأكثر فعالية قبل اأن يتعر�ص جهاز المناعة للتدمير. ومع ذلك، فاإن المر�شى الذين ي�شرعون فى العالج 

– حتى عقب ت�شخي�ص اإ�شابتهم باالإيدز – يجنون بالفعل غالبا فوائد �شحية كبيرة وطويلة االأمد.
ورغم اأن العالج الم�شاد للفيرو�شات القهقرية فعال فى اإبطاء االأمرا�ص المرتبطة بالفيرو�ص ويمكنه اأن يطيل حياة الم�شاب 

ليبلغ العمر المتوقع الطبيعى، فاإنه ال يمثل عالجا �شافيا، وقد تتطور االإ�شابة بالفيرو�ص اإلى االإيدز ي�ما ما. وال ينبغى اإيقاف 

العالج الم�شاد للفيرو�شات القهقرية، بل يجب اأن ي�شتمر تعاطيه مدى الحياة. واأى ا�شتثناءات لهذا الو�شع ينبغى اأن تك�ن بالت�شاور 

مع الطبيب المتخ�ش�ص وفقا لكل حالة على حدة. وف�شل عن اأ�شكال العالج الخا�شة بالفيرو�ص نف�شه، هناك اأنواع اأدوية للوقاية 

من و/اأو لعالج االأمرا�ص المعدية االنتهازية المرتبطة بالفيرو�ص.

والأننا نعمل فى االأمم المتحدة، فمن حقنا نحن )واأفراد اأ�شرتنا الذين ي�شملهم التاأمين الطبى الذى تقدمه االأمم المتحدة( 

“ع�ش”،  الكتيب،  هذا  من  الثالث  الف�شل  ويقدم  بالفيرو�ص.  الخا�شة  الطبية  الرعاية  ومنها  الملئمة،  الطبية  الرعاية  تلقى 

معلومات تف�شيلية عن �شبل حماية �شحتك �شواء كنت م�شابا بالفيرو�ص اأم ال. ويجدر بك اأن تعلم اإذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�ص، 

اأنه من المفيد اأن تك�ن على دراية باالأنواع المختلفة لالأدوية المتاحة قبل اأن تتلقى العالج. فكل دواء ينبغى مواءمته مع حالتك 

ال�شحية الخا�شة. ومن المفيد لك اأن تك�ن �شريكا مثقفا لطبيبك المعالج عند مناق�شة النوع االأ�شلح لك من االأدوية الم�شادة 

للفيرو�شات القهقرية.
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اإذا كانت ال�قاية من العدوى بالفيرو�ص ممكنة، فلماذا يوا�شل وباء الفيرو�ص االنت�شار؟

واإدراك  االإن�شانية  العواطف  قبيل  من  فعوامل  الخطيرة.  ال�شلوكيات  من  غيرها  اأو  الجن�شية  ال�شلوكيات  تغيير  ال�شهل  من  لي�ص 

والو�شع  الثقافية  والممار�شات  والدين  الطبيعية  المحركة  والقوى  االجتماعية  والتاأثيرات  والتوجهات  والمعرفة  الخطر 

االجتماعى االقت�شادى ت�ؤثر جميعها فى �شلوك الفرد.

ما هو االإيدز؟

عر�شة  الج�شم  يجعل  تقريبا، مما  الحاالت  كل  فى  المناعة  على جهاز  يق�شى  فاإنه  الب�شرى،  المناعة  نق�ص  فيرو�ص  يعالج  لم  اإذا 

بعدوى  االإ�شابة  من  المرحلة  هذه  على  ويطلق  االأ�شحاء.  فى  عادة  ت�ؤثر  ال  التى  للحياة  المهددة  االأمرا�ص  من  اأكثر  اأو  ل�احد 

اأو متلزمة نق�ص المناعة الب�شرى المكت�شب. وكلما كان حجم تدمير جهاز المناعة اأكبر، يغدو خطر االإ�شابة  الفيرو�ص “االإيدز”، 

باالأمرا�ص المعدية االنتهازية اأكبر )االأمرا�ص التى ت�شتغل نقاط ال�شعف فى مقاومة جهاز المناعة(.

وقد اتفق الخبراء على ا �شطلع “االإيدز” فى مطلع ثمانينيات القرن الع�شرين، قبل اكت�شاف فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى، 

لو�شف متلزمة التثبيط العميق لعمل جهاز المناعة التى ظهرت الأول مرة اآنذاك. وال�شورة المفهومة عن االإيدز اليوم هى اأنه 

المرحلة االأخيرة من مراحل تطور لمتوالية العدوى بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى ومر�شه.

واإذا لم تعالج العدوى بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى، فاإنه ي�شتغرق عم�ما ما بين ثمانية اإلى ع�شرة اأعوام حتى يتطور اإلى 

�شيرولوجى  )انقلب  باالإنفلونزا”  �شبيه  “لمر�ص  الم�شاب  يتعر�ص  االإ�شابة، قد  بعد  اأ�شهر  ب�شعة  غ�شون  وفى  االإيدز.  متلزمة 

ثم ي�شعر بالتعافى مجددا. ورغم ذلك، تتفاوت الفترة الطويلة الفا�شلة ما بين بدء العدوى وظهور االأعرا�ص التى تبين و�شول 

الدم  نقل  طريق  عن  بالعدوى  للم�شابين  اأق�شر  وتبدو  الآخر،  �شخ�ص  من  )االإيدز(  متقدمة  مرحلة  اإلى  بالفيرو�ص  االإ�شابة 

وللأطفال. 

ما هى اأنواع العقاقير المتاحة حاليا لعالج العدوى بالفيرو�ص وما هى اآثارها؟

يتخذها  متنوعة  اأ�شكال  العقاقير  هذه  وتهاجم  بالفيرو�ص.  العدوى  لعلج  الطبية  العقاقير  من  مختلفة  اأنواع  عدة  هناك 

من  توليفة  اأخذ  للمر�شى  فينبغى  بمفرده،  عقار  الأى  مقاوما  ليغدو  يتحور  ما  �شرعان  الفيرو�ص  الأن  ونظر  للتكاثر.  الفيرو�ص 

العقاقير لتحقيق اأق�شى درجات تثبيط عمل الفيرو�ص.

وتعرف توليفة االأدوية الم�شتخدمة بالعلج الم�شاد للفيرو�شات القهقرية. وت�شتخدم االأدوية اأو العقاقير الم�شادة للفيرو�شات 

التعر�ص  عقب  وقائى  كعلج  الطفل  اإلى  االأم  الفيرو�ص من  انتقال  بالفيرو�ص، لمنع  الم�شابين  والكبار  االأطفال  القهقرية لعالج 

يبدو الم�شابون بفيرو�ص نق�ص المناعة 

الب�شرى ويت�شرفون 

مثل غير الم�شابين به.
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هل اأنت على يقين من اأن هذه هى ال�شبل الوحيدة النتقال الفيرو�ص؟

نعم. فقد حظى الفيرو�ص باأكثر الدرا�شات تدقيقا عبر التاريخ. واأو�شحت االأدلة الدامغة اأنك لن تتعر�ص للعدوى اأو تعدى االآخرين 

باأى من ال�شبل التالية:

• الم�شافحة باالأيدى اأو العناق اأو التقبيل	

• ال�شعال اأو العط�ص	

• ملم�شة لعاب االآخرين	

• ا�شتخدام هاتف عمومى	

• زيارة م�شت�شفى	

• فتح اأحد االأبواب	

• الت�شارك فى الطعام اأو ا�شتخدام اأدوات االأكل اأو ال�شرب	

• الت�شارك فى ا�شتخدام فر�ص االأ�شنان	

• ا�شتخدام �شنابير المياه	

) • ا�شتخدام المراحي�ص اأو المر�شات )الدو�ص	

• ا�شتخدام حمامات ال�شباحة	

• التعر�ص لل�شع البعو�ص اأو اأى من الح�شرات االأخرى	

 . • العمل اأو االختلط اأو الحياة بجوار �شخ�ص متعاي�ص مع الفيرو�ص	

هل يمكن تجنب االإ�شابة بالعدوى؟

نعم. يمكن تجنب العدوى بالفيرو�ص. فمن حقنا، نحن العاملين فى االأمم المتحدة، االطلع على المعلومات الخا�شة بالوقاية 

الطبية.  االختبارات  واإجراء  الم�شورة  تقديم  م�شادر  اإلى  واالإحالة  واالأنثوية،  الذكرية  الواقيات  على  والح�شول  الفيرو�ص،  من 

الملمح العامة للكيفية التى يمكننا بها تجنب التعر�ص للعدوى  ويحدد الف�شل التالى من هذا الكتيب، “احم نف�شك واالآخرين”، 

بالفيرو�ص من خلل اأى من ال�شبل الثالثة النتقاله، وكذلك للكيفية التى يمكننا بها الح�شول على المعلومات الخا�شة بالوقاية 

من الفيرو�ص فى اأماكن العمل.

ها
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ما هو فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى؟

فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى هو الفيرو�ص الم�شبب لمتلزمة نق�ص المناعة المكت�شب )االإيدز(. فهو يهاجم الجهاز 

المناعى فى الج�شم في�شعف قدرته على مقاومة االأمرا�ص مما يجعل الج�شم عر�شة للإ�شابة بعدد من االأمرا�ص المعدية واالأورام 

ال�شرطانية المهددة لحياة االإن�شان. وهو معد مما يعنى اأنه قادر على االنتقال من �شخ�ص الآخر.

كيف ينتقل فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى؟

ينتقل فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى من خلل:

ات�شال جن�شى غير محمى، ب�شفة اأ�شا�شية من خلل جماع فى المهبل اأو ال�شرج مع متعاي�ص مع الفيرو�ص. ويعد الجماع  •	
الفم  طريق  عن  الجن�ص  بممار�شة  الفيرو�ص  انتقال  واحتماالت  العالم.  اأنحاء  �شتى  فى  الفيرو�ص  النتقال  الرئي�شى  ال�شبيل 

�شئيلة جدا ولكن خطر االإ�شابة يتزايد اإذا كان بالفم اأو االأع�شاء التنا�شلية جروح و/اأو قرح ؛

التعر�ص لدم ملوث. تتمثل الو�شيلة االأ�شد فعالية النتقال الفيرو�ص فى اإدخال دم ملوث بالفيرو�ص اإلى مجرى الدم، ال�شيما  •	
من خلل نقل الدم من �شخ�ص م�شاب اإلى اآخر �شليم. وتقع االآن معظم عمليات االإ�شابة من جراء نقل دم من �شخ�ص الآخر 

نتيجة اال�شتخدام المتعدد الأدوات حقن ملوثة خلل تعاطى المخدرات بالحقن. كما يمكن اأن ي�ؤدى ا�شتخدام محاقن واأدوات 

طبية اأخرى غير معقمة تعقيما جيدا فى اأماكن الرعاية ال�شحية اإلى العدوى بالفيرو�ص. وينبغى اأن ت�شتخدم خدمات الرعاية 

الطبية فى االأمم المتحدة جميع االحتياطات ال�شرورية واأن ت�شتخدم فقط اأدوات طبية جديدة اأو معقمة. ومن غير المرجح 

الطبية  بمرافق الرعاية  اال�شتعانة  اإلى  لجاأنا  اإذا  بالفيرو�ص  للعدوى  المتحدة  االأمم  منظومة  فى  العاملين  نتعر�ص نحن  اأن 

فيها وتلك التى اعتمدتها المنظمة. ورغم ذلك ينبغى اتخاذ مزيد من االحتياطات عند اللجوء اإلى مرافق طبية لم تعتمدها 

توريدها من  التى جرى  الحقن  اأدوات  اأو  الدم  اإمدادات  �شلمة  التاأكد من  المتحدة  االأمم  بو�شع  يغدو  ال  اإذ  المتحدة،  االأمم 

اأماكن اأخرى. ومن الم�شت�شوب دوما تجنب التعر�ص المبا�شر لدم �شخ�ص اآخر – لي�ص فقط لتجنب العدوى بفيرو�ص نق�ص 

المناعة الب�شرى بل اأي�شا الفيرو�شات الكبدية وغيرها من االأمرا�ص المعدية التى تنتقل عبر الدم.

انتقال الفيرو�ص من اأم متعاي�شة مع الفيرو�ص اإلى طفلها، خلل الحمل، اأو الوالدة، اأو نتيجة الر�شاعة. •	

يمكن اأن ينتقل الفيرو�ص

 من �شخ�ص اإلى اآخر.

تجنب العدوى

 بالفيرو�ص ممكن
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حقائق عن

 فيرو�ص نق�ص 

المناعة الب�شري

موارد للمعلومات عن 

فيرو�ص نق�ص

 المناعة الب�شري

نحن نعلم اأن:

جهاز  يدمر  الب�شرى  المناعة  نق�ص  •فيرو�ص  	
المناعة؛

•الوقاية من العدوى بالفيرو�ص ممكنة؛ 	
•الفيرو�ص يمكن اأن ينتقل من �شخ�ص اإلى اآخر؛ 	

•ال علج ي�شفى من العدوى بالفيرو�ص، ولكن العلج  	
المتاح ي�شاعد الم�شابين على التعاي�ص مع الفيرو�ص 

�شنوات طويلة؛

المعلومات والدعم  المتحدة ملتزمة بتوفير  •االأمم  	
به  عالم  فى  والعمل  للحياة  نحتاجهما  اللذين 

الفيرو�ص؛

•االأمم المتحدة ملتزمة ب�شمان اأن يكون مكان عملنا  	
مع  المتعاي�شون  فيها  يحظى  التى  االأماكن  اأحد 

الفيرو�ص بمعاملة عادلة وت�شون كرامتهم؛

فيرو�ص  اإزاء  م�شئوليات  وعليه  حقوق  له  منا  •كل  	
نق�ص المناعة الب�شرى.
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الف�شل االأول

كن على ب�شيرة

تعرف على الحقائق االأ�شا�شية

عن فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى 

ومتلزمة االإيدز

1
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n المقدمة

واالإن�شاف  العدل  ي�شودها  للعمل  اأماكن  بتوفير  المتحدة  االأمم  منظومة  التزام  اإلى  ونظرا  جبارة.  قوة  المعرفة  اإن 

واالحترام، فقد اأخذت على عاتقها �شمان اأن يكون جميع العاملين على دراية تامة باالأمور التى توؤثر فى مكان العمل، ومنها 

فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى. ونحن نتمتع بالحق فى االطلع على �شيا�شات منظومة االأمم المتحدة المتعلقة باالإ�شابة 

بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى وفهمها.

العمل فى  اأماكن  الب�شرى فى  المناعة  )االأمم المتحدة تهتم( برنامج لل�شتجابة لفيرو�ص نق�ص   ”Cares UN“
واأدوات  للتعلم،  المعلومات، وفر�شا  �شبل للح�شول على  واأ�شرهم  المتحدة  باالأمم  للعاملين  يتيح  المتحدة،  االأمم  منظومة 

للحماية، ووقاية بعد التعر�ص )علج يبادر بتناوله فورا عقب التعر�ص للفيرو�ص فى م�شعى للوقاية من االإ�شابة(، وبيئة عمل 

 وموقع هذا 
داعمة وي�شودها االحترام وفقا لما اأر�شته المبادئ للمعايير االأ�شا�شية الع�شرة لبرنامج “االأمم المتحدة تهتم”1

  ”www.uncares.org البرنامج ودليل خدماته المتعلقين بالفيرو�ص على االنترنت )يمكن االطلع عليهما على: 

يمكن اأن يتيحا مزيدا من المعلومات. كما اأن المعاييراالأ�شا�شية، و�شيا�شة �شئون العاملين الخا�شة بفيرو�ص االإيدز ومر�شه 

 يمكن اأن توفر 
فى االأمم المتحدة، ومدونة ممار�شات منظمة العمل الدولية الخا�شة بالفيرو�ص ومر�شه، و”عالم العمل” 2

اإطارا لبرامج اأماكن العمل فى االأمم المتحدة. وحظيت مدونة ممار�شات منظمة العمل الدولية، باعتراف دولى باعتبارها 

موؤ�شرا لقيا�ص  اأداء ال�شيا�شات الخا�شة بالفيرو�ص فى اأماكن العمل.

ومنظومة  تهتم”  المتحدة  االأمم  “برنامج  و�شيا�شات  بالفيرو�ص  المتعلقة  االأ�شئلة  من  كثير  عن  االإجابة  و�شتجرى 

االأمم المتحدة خلل دورات التعليم االإجبارية عن الفيرو�ص. فاإذا لم تح�شر اإحدى هذه الدورات )اأو رغبت فى الح�شور 

التعلم  ا�شتراتيجية  تهتم”/  المتحدة  “االأمم  برنامج  تن�شيق  بم�شئولى  فات�شل  بعيد،  مكان  فى  كنت  اأو  اأخرى(  مرة 

)www.uncares.org/facilitators( فى موقع خدمتك.

 .1987 عام  فى  للوباء  اال�شتجابة  فى  المتحدة  االأمم  منظومة  �شرعت  اأن  منذ  الفيرو�ص  عن  الكثير  تعلمنا  لقد 

وحينذاك، كان الكثير من االأ�شئلة المهمة بل اإجابة. ماذا كانت اأف�شل ال�شبل للوقاية من العدوى بالفيرو�ص؟ هل يمكن 

ال�شفاء من االإيدز على االإطلق؟ ما هى اأف�شل ال�شبل للتعامل مع الفيرو�ص فى مكان العمل؟ نملك اليوم اإجابات عن كثير 

من هذه االأ�شئلة وغيرها من االأ�شئلة االأ�شا�شية.

التغير  دائم  وباء  الب�شرى  المناعة  نق�ص  وفيرو�ص 

فمن  ذلك،  ورغم  العالم.  اأنحاء  كل  فى  النا�ص  فى  يوؤثر 

معرفة  خلل  من  للفيرو�ص  التعر�ص  تجنب  الممكن 

اأحدث المعلومات واتخاذ االحتياطات ال�شرورية. ويقدم 

و�شعت  الفيرو�ص،  عن  حيوية  معلومات  الكتيب  هذا 

خ�شي�شا لم�شاعدتك اأنت واأ�شرتك على:

عن  االأ�شا�شية  بالحقائق   • دراية	 على  تكون  اأن 

فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى واالإيدز؛

العدوى  من   • واالآخرين	 نف�شك  حماية 

بالفيرو�ص؛

• االإيجابى ا�شتجابة للفيرو�ص؛ التعاي�ص	

بجعل  بااللتزام   • تهتم	 متحدة  اأمم  فى  االإ�شهام 

مكان العمل يت�شم بالعدل واالإن�شاف واالحترام.  

موجز المعايير الع�شرة الدنيا لبرنامج “االأمم المتحدة تهتم”   1
تمثل الملحق االأول فى هذا الكتيب.

فى  ومر�شه  االإيدز  بفيرو�ص  الخا�شة  العاملين  �شئون  �شيا�شة   2
الكتيب وموجز  هذا  االأمم المتحدة تمثل الملحق الثانى فى 

المعايير االأ�شا�شية الع�شر لمدونة منظمة العمل الدولية التى 

تمثل الملحق الثالث.
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n ت�شدير

“الحياة فى عالم به فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى” لي�ص مجرد كتيب – اإنه و�شيلة الإنقاذ الحياة ينبغى اأن يطلع 
عليها كل ع�شو فى اأ�شرة االأمم المتحدة، من مقرها الرئي�شى حتى اأق�شى اأماكن اأداء الخدمة بها بعدا.

وتت�شم المعلومات الواردة بين دفتى هذا الكتاب بالو�شوح والتف�شيل. فهى تت�شدى لكثير من المو�شوعات -وبع�شها 

�شديد الحميمية– التى ينبغى مناق�شتها فى اأى ا�شتجابة لفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى. ووفقا لهذا، فاإن النهج الذى 

التى يحتاجونها التخاذ  بالو�شائل  النا�ص  المتحدة على نحو ال يتزعزع يمثل نموذجا جيدا لكيفية تزويد  االأمم  تنتهجه 

قرارات مدرو�شة ب�شان الفيرو�ص، وت�شمن فى الوقت نف�شه جعل مكان العمل يت�شم بالعدل واالإن�شاف واالحترام بالن�شبة 

للزملء المتعاي�شين مع الفيرو�ص.

الو�شمة  من  الحد  على  ت�شاعد  فهى  اأ�شا�شية.  �شرورة  به  العدوى  انتقال  وكيفية  بالفيرو�ص  الوعى  زيادة  وتمثل 

االجتماعية والتمييز فى مكان عملنا. وهى تمكننا من االقتراب من تحقيق غايتنا المن�شودة المتمثلة فى اأن ن�شبح نموذجا 

يحتذى به لبيئة العمل التى تهدف االأمم المتحدة اإلى اإيجادها من خلل �شيا�شتها وبرامجها. 

و�شتترجم هذه الن�شخة المحدثة من “الحياة فى عالم به فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى” اإلى اللغات الر�شمية ال�شت 

اإيجابية  خطوة  ن�شرها  ويعتبر  العالم.  اأنحاء  فى مختلف  المتحدة  االأمم  فى  العاملين  كافة  على  وتوزع  المتحدة  للأمم 

اإلى الوفاء بالتزاماتها العالمية ب�شاأن االإيدز. ولكن تحقيق النجاح فى  اأخرى فى جهود منظومة االأمم المتحدة الرامية 

هذا يقع على عاتقك اأنت، اأيها القارئ. فباتباعك للر�شائل االأ�شا�شية الواردة فى هذا الكتيب، وم�شاركتك اأ�شرتك ومجتمعك 

فيها، وتنفيذ تو�شياتها، يمكنك اأن ت�شبح قوة دفع تعزز الق�شية. ولي�ص هذا مجرد م�شعى نبيل – بل يمكنه اأي�شا اأن يغير 

م�شار حياة كثير من النا�ص.
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n اخت�شارات

متلزمة نق�ص المناعة المكت�شب   AIDS  

فيرو�ص نق�ص المناعة المكت�شب  HIV  

فيرو�ص الورم الحليمي الب�شري  HPV  

منظمة العمل الدولية   ILO  

ال�شل   TB  

االأمم المتحدة   UN  

برنامج االأمم المتحدة الم�شترك لمكافحة االيدز   UNAIDS  

برنامدج االأمم المتحدة االنمائي   UNDP  

منظمة االأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة   UNESCO 

�شندوق االأمم المتحدة لل�شكان   UNFPA  

�شندوق االأمم المتحدة للطفولة    UNICEF  
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مكتب االأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة   UNODC  

البنك الدولي  WB  

برنامج الغذاء العالمي   WFP  

منظمة ال�شحة العالمية    WHO  

UNAIDS is an innovative joint 
venture of the United Nations, bringing 

together the efforts and resources 
of the UNAIDS Secretariat and ten 

UN system organizations in the AIDS 
response. The Secretariat headquarters 
is in Geneva, Switzerland–with staff on 
the ground in more than 80 countries. 

The Cosponsors include UNHCR, 
UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, 

ILO, UNESCO, WHO and the World 
Bank. Contributing to achieving global 
commitments to universal access to 
comprehensive interventions for HIV 

prevention, treatment, care and support 
is the number one priority for UNAIDS. 
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مهما يكن دورنا فى الحياة، 

وحيثما قد نعي�ش،

فاإننا – ب�شكل اأو اآخر – نعي�ش جميعا

مع فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرى. 

تاأثرنا جميعا به. 

ونحتاج جميعا اإلى تحمل م�شئولية اال�شتجابة له.

اأمين عام االأمم المتحدة – بان كى مون   -

)من ر�شالته فى اليوم العالمى للإيدز،

1 كانون االأول/دي�شمبر 2007(
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