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يت�ضمن هذا الكتيب معلومات مهمة عن فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى .وهى مقدمة لك ،باعتبارك من
العاملين بالأمم المتحدة ،ولأ�سرتك لتعريفكم بالفيرو�س وللت�أكد من �أنكم على دراية بالموارد والخدمات
المتاحة لكم .ونحن ن�شجعكم على تقا�سم المعلومات التى تجدونها هنا مع �أحبائكم .فالفيرو�س ي�ؤثر فينا
جميعا� ،سواء �أكنا ندرك هذا �أم ال .و�أحد الأهداف من وراء و�ضع الكتيب هى جعلك على دراية .فغايتنا هى �أن
يدرك جميع العاميلن بالأمم المتحدة طرق انتقال الفيرو�س والوقاية منه ،و�أن يكونوا قادرين على معرفة حالة
الفيرو�س لديهم .ويحدونا الأمل فى �أن ي�صبح كافة العاملين على دراية ببرنامج “( ”Cares UNالأمم
المتحدة تهتم) وبالمنظمات التى تعمل معا من �أجل تو�صيل المعرفة والمعلومات المتعلقة بالفيرو�س و�أ�شكال
الدعم الأخرى .كما يحدونا الأمل فى �أن يحيط العاملين علما ب�سيا�سات الأمم المتحدة المتعلقة بالفيرو�س
والإيدز ،والتى تهدف �إلى الق�ضاء على الو�صمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالإيدز واللذين مازال �شائعين
فى �أماكن عملنا.
ماذا يمكنكم �أن تجدوا فى هذا الكتيب؟
معلومات عملية يمكن �أن تحدث فارقا �إيجابيا فى حياتكم وحياة �أ�سركم:
•كيف تحمون �أنف�سكم ومن تهتمون بهم من الفيرو�س
•كيف تتحدثون عن الفيرو�س مع �شريككم و�/أو �أطفالكم
•لماذا ينبغى �أن تجروا االختبار
•�أين تلج�أون ،داخل الأمم المتحدة وخارجها ،اللتما�س الدعم والعالج �إذا كنتم متعاي�شين مع الفيرو�س �أو
مت�أثرين به
•ماذا بو�سعكم �أن تفعلوا لإيجاد مكان عمل ي�سود فيه احترام الجميع ،بما فى ذلك زمال�ؤك المتعاي�شون مع
الفيرو�س والمت�أثرون به.

 nالرعاة الم�شتركون
يمثل “برنامج الأمم المتحدة الم�شترك لمكافحة الإيدز وفيرو�سه” م�سعى م�شترك خّ الق للأمم المتحدة ،يوحد
جهود وموارد الأمانة العامة له ولع�شر من منظمات الأمم المتحدة لال�ستجابة للإيدز .ويقع مقر �أمانته العامة فى
جنيف ،ب�سوي�سرا -ولديه عاملون فى مواقع ميدانية فيما يربو على  80بلدا .وي�شمل الرعاة الم�شتركون :المفو�ضية
ال�سامية للأمم المتحدة ل�شئون الالجئين ،ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليوني�سف) ،وبرنامج الأغذية
العالمى ،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ،و�صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ،ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة
المخدرات والجريمة ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،ومنظمة ال�صحة
العالمية ،والبنك الدولى .ويمثل الإ�سهام فى الوفاء بااللتزامات العالمية ب�إتاحة �سبل اال�ستفادة من علميات التدخل
ال�شاملة للوقاية من الفيرو�س وعالجه ورعاية المتعاي�شين معه ودعمهم ،الأولوية الأولى “للبرنامج”.

 nلالت�صال
ويرحب برنامج الأمم المتحدة الم�شترك
لمكافحة الإيدز بتلقى �إفاداتكم حول هذا
الكتيب .ويرجى �إر�سال تعليقاتكم �إلى
العنوان التالى:
The Content Management Team
UNAIDS
20 Avenue Appia
1211 Geneva 27
Switzerland
E-mail: unaids@unaids.org
Fax: (+41 22) 791 4187

 .8ا�ستمرار العالقة الوظيفية .لي�ست عدوى الفيرو�س �سببا فى �إنهاء الو�ضع الوظيفى ،ويجب �أن تتاح �إمكانية العمل
للأ�شخا�ص الم�صابين ب�أمرا�ض تت�صل بالفيرو�س ما داموا الئقين طبيا للعمل فى ظروف مالئمة.
 .9الوقاية .يحتل ال�شركاء فى المجتمع المحلى موقعا فريدا فى �سبيل تعزيز جهود الوقاية عن طريق التوعية والتثقيف،
ودعم التغيير الالزم فى المواقف وال�سلوكيات.
 .10الرعاية والدعم .ينبغى �أن يكون الت�ضامن والرعاية والدعم عنوانا تهتدى به جهود اال�ستجابة للإيدز فى مكان العمل،
ولكافة العمال الحق فى الح�صول على خدمات �صحية مي�سورة التكلفة .وعلى مزايا الرعاية التى تمنحها النظم القانونية
والمهنية.
ويمكن االطالع على الن�ص الكامل لمدونة الممار�سات على موقع منظمة العمل الدولية على االنترنتwww.ilo.org :

وقد و�ضعت مدونة الممار�سات بالتعاون
مع ممثلى الحكومات ،و�أ�صحاب الأعمال،
والعمال من كافة الأقاليم.
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 nالملحق الثالث
موجز المبادئ الأ�سا�سية لمدونة ممار�سات منظمة العمل الدولية
تقدم مدونة ممار�سات منظمة العمل الدولية حول مر�ض الإيدز والعدوى بفيرو�سه و”عالم العمل” توجيهات �إر�شادية لو�ضع
ال�سيا�سات على الم�ستوى الوطنى وم�ستوى الم�شروع ،كما تعتبر دليال عمليا للبرامج الخا�صة بمواقع العمل.
وقد و�ضعت مدونة الممار�سات بالتعاون مع ممثلى الحكومات ،و�أ�صحاب الأعمال ،والعمال من كافة الأقاليم.
المبادئ الرئي�سية الع�شرة لمدونة الممار�سات هى:
 .1االعتراف بمر�ض الإيدز والعدوى بفيرو�سه باعتبارها �إحدى ق�ضايا العمل ،لي�س لأنه ي�ؤثر فى القوة العاملة
فح�سب ،بل �أي�ضا لأن مكان العمل نف�سه يمكن �أن يكون له دور حيوى فى الحد من انت�شار الوباء و�آثاره.
 .2عدم التمييز .ال تجوز ممار�سة �أى تمييز �أو �إعالن الو�صمة االجتماعية �ضد العمال على �أ�سا�س و�ضع الإيدز الحقيقى �أو
المت�صور.
 .3الم�ساواة بين الجن�سين .تمثل زيادة تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة عن�صرين حيويين للنجاح فى منع
انت�شار عدوى الفيرو�س وفى تمكين المر�أة من التغلب على م�شكالت مر�ض الإيدز والعدوى بفيرو�سه.
 .4بيئة العمل ال�صحية .ينبغى �أن تكون بيئات العمل �صحية وم�أمونة ،و�أن تكون متكيفة مع الحالة ال�صحية للعاملين
وقدراتهم.
 .5الحوار االجتماعى .تتطلب �سيا�سات وبرامج فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى /الإيدز الناجحة قيام التعاون والثقة
المتبادلة بين �أرباب العمل ،والعاملين ،والحكومات.
� .6إجراء اختبار الفيرو�س لأغرا�ض التوظيف .ال ينبغى �أن يطلب من المتقدمين للوظائف �أو الموظفين العاملين،
�إجراء اختبار الفيرو�س ،كما �أنه ال ينبغى �إجراء اختبار الفيرو�س فى مكان العمل �إال على النحو المحدد فى مدونة
الممار�سات.
 .7الحفاظ على ال�سرية .يجب �أن يكون االطالع على المعطيات ال�شخ�صية المتعلقة بحالة الفيرو�س لدى �أى عامل
من العمال ،محكوما بقواعد الحفاظ على ال�سرية التى تتوافق مع �أحكام مدونة الممار�سات ال�صادرة عن منظمة العمل
الدولية.

تقدم مدونة ممار�سات منظمة العمل
الدولية حول مر�ض الإيدز والعدوى
بفيرو�سه و”عالم العمل” توجيهات
�إر�شادية لو�ضع ال�سيا�سات على الم�ستوى
الوطنى وم�ستوى الم�شروع ،كما تعتبر
دليال عمليا للبرامج الخا�صة بمواقع
العمل.
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•ال ي�صح �إلزام الموظف ب�إعالم �صاحب العمل بحالة الفيرو�س/الإيدز لديه.
•ينبغى �أن توفر للأ�شخا�ص المت�أثرين �أو الذين يظن �أنهم مت�أثرين بالفيرو�س/الإيدز ،الحماية من الو�صمة االجتماعية
�أو التمييز ،من قبل زمالئهم فى العمل� ،أو من قبل النقابات �أو �أ�صحاب العمل �أو العمالء (الزبائن).
•ال يجوز التمييز �ضد العاملين الم�صابين بعدوى الفيرو�س� ،أو الذين يعانون الإيدز ،بما فى ذلك الح�صول على مزايا
الرعاية وتعوي�ضاتها من برامج ال�ضمان االجتماعى القانونية� ،أو من نظم الرعاية المهنية ذات ال�صلة.
•ينبغى �أن تخ�ضع التداعيات والمقت�ضيات الإدارية وال�شخ�صية والمالية لهذه المبادئ ،بموجب �شروط التعيين والتوظيف
ومتابعتها ومراجعتها دوريا.
د -برامج مزايا رعاية الت�أمين ال�صحى
�أوال :ينبغى �أن تتاح التغطية بالت�أمين ال�صحى لكافة العاملين بالأمم المتحدة ،بغ�ض النظر عن حالة الفيرو�س لديهم .وال يجوز
طلب �إجراء اختبار لعدوى الفيرو�س� ،سواء قبل التعيين فى الوظيفة �أو بعده.
ثانيا :ال يجوز �أن تت�أثرمدفوعات الت�أمين ال�صحى لموظفى الأمم المتحدة بحالة الفيرو�س لديهم.
وال ي�سمح لأى نظام ت�أمين �صحى �أن يطلب �إجراء اختبار للك�شف عن العدوى بالفيرو�س.
ينبغى �أن تتاح التغطية بالت�أمين ال�صحى
لكافة العاملين بالأمم المتحدة ،بغ�ض
النظر عن حالة الفيرو�س لديهم.
وال يجوز طلب �إجراء اختبار لعدوى
الفيرو�س� ،سواء قبل التعيين فى الوظيفة
�أو بعده.
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ب .االختبار الطوعى ،والم�شورة ،وال�سرية
ينبغى �أن يتاح االختبار الطوعى ،والم�شورة قبل االختبار وبعده ،وال�سرية التامة ،لكافة العاملين فى الأمم المتحدة و�أ�سرهم.
وينبغى �أن توفر للعاملين فى الأمم المتحدة و�أ�سرهم المرافق الكافية الموثوقة لالختبار الطوعى والتوكيدى ولال�ست�شارة
محليا ،و�أن تعمل هيئات الأمم المتحدة بتعاون وثيق مع الخدمات الطبية للأمم المتحدة ومع منظمة ال�صحة العالمية .وعلى
هذه الهيئات �أن تعتمد �إجراءات نوعية للحفاظ على ال�سرية فيما يتعلق بالنتائج ال�سلبية والإيجابية الختبار الفيرو�س ،بما فى
ذلك خبر �إجراء االختبار نف�سه .ولل�شخ�ص الذى جرى اختباره وحده الحق فى �إف�شاء �أى معلومات تخ�ص و�ضعه حيال حالة
الفيرو�س لديه.
ج� -شروط التعيين والخدمة
احتماالت ما قبل التعيين و�أثناء الوظيفة
•المعيار الطبى الوحيد للتعيين هو اللياقة للعمل.
•ال ت�شكل عدوى الفيرو�س ،فى حد ذاتها ،نق�صا فى اللياقة للعمل.
•ال يجرى �أى اختبار للفيرو�س لدى المر�شحين للوظيفة.
•يعامل الإيدز ك�أى حالة طبية �أخرى عند تقرير الت�صنيف الطبى.
�إذا �أف�سد اللياقة للعمل مر�ض يت�صل
•يمكن �أن يطلب �إجراء اختبار الفيرو�س بكامل ر�ضا وموافقة المر�شح للوظيفة� ،إذا ا�شتبه �سريريا بوجود الإيدز لديه.
بعدوى الإيدز ،فينبغى التما�س ترتيبات
•لي�س فى الفح�ص الطبى ال�سابق على التوظيف ما يجبر المر�شح على الت�صريح بحقيقة حالة الفيرو�س لديه.
عمل بديلة معقولة.
•�إذا كان التعيين فى بلد من البلدان يتطلب �إجراء اختبار الفيرو�س ك�شرط للإقامة ،ف�إن هذا ال�شرط ينبغى �أن يذكر فى
الإعالن عن الوظيفة ال�شاغرة.
اال�ستمرار فى الوظيفة
•ال يجوز اتخاذ عدوى الفيرو�س �أو الإيدز �أ�سا�سا لإنهاء الو�ضع الوظيفى (الت�سريح).
•�إذا �أف�سد اللياقة للعمل مر�ض يت�صل بعدوى الإيدز ،فينبغى التما�س ترتيبات عمل بديلة معقولة.
•ينبغى للعاملين فى الأمم المتحدة ،المتعاي�شين مع الإيدز �أن يتمتعوا بالحماية ال�صحية واالجتماعية مثلهم فى ذلك
مثل العاملين الآخرين فى الأمم المتحدة الذين يعانون �أمرا�ضا خطيرة.
•ال يطلب �إلى الموظفين العاملين �إجراء اختبار مر�ض الإيدز والعدوى بفيرو�سه� ،سواء ب�صورة مبا�شرة (اختبار الإيدز)
�أو غير مبا�شرة (تقييم ال�سلوكيات الخطرة)� ،أو توجيه الأ�سئلة حول اختبارات �أجريت وانتهت.
•ينبغى الحفاظ على �سرية كافة المعلومات الطبية ،بما فى ذلك المعلومات الخا�صة بحالة الفيرو�س/الإيدز.
معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم
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ولذلك يح�سن بالمن�سقين المقيمين �أن ي�ضعوا فى اعتبارهم الإجراءات التالية ،و�أن يعملوا على تر�سيخها �أو على اعتمادها ب�صورة
عامة �إن لم تكن تطبق بالفعل ،و�أن يعملوا كذلك على تعميمها على كافة العاملين فى مراكز العمل ،م�شفوعة بتعليمات خا�صة
حول ا�ستعمال و�سائط النقل العام:
•تركيب �أحزمة الأمان والإلتزام با�ستعمالها فى كافة مركبات الأمم المتحدة؛
•التدريب المنا�سب على ا�ستعمال مركبات الدفع الرباعى فى الأرا�ضى الوعرة؛
•حظر اال�ستعمال ال�شخ�صى للمركبات فى حال وجود �سائق مكلف بالعمل؛
•�إلزام كافة راكبى الدراجات البخارية بارتداء الخوذة الواقية؛
•حظر تعاطى المخدرات على �سائقى المركبات؛
•تنظيم دورات تدريبية على الإ�سعافات الأولية؛
•تزويد مركبات الأمم المتحدة ب�أطقم �أدوات الإ�سعافات الأولية التى تحتوى على محاليل كبيرة الجزيئات (فا�سحات
البالزما).
رابعاً :ينبغى �أن يتاح لكافة العاملين فى الأمم المتحدة الح�صول على المحاقن والإبر الوحيدة اال�ستعمال.
وعلى الخدمات الطبية للأمم المتحدة �أن توفر المحاقن والإبر الوحيدة اال�ستعمال للموظفين الذين ي�سافرون فى مهمات
عمل �إلى مناطق ال ي�ضمن فيها التعقيم ال�صحيح لمثل هذه الأدوات .وينبغى �أن ترفق هذه الأدوات ب�شهادة بكل اللغات الر�سمية
للأمم المتحدة ،ت�شرح �أ�سباب قيام الموظف بحملها .وعلى المكاتب الإقليمية وغيرها من مراكز العمل �أن تحتفظ بمخزون من
مواد الحقن وحيدة اال�ستعمال لكى ي�ستخدمها العاملون فى الأمم المتحدة و�أ�سرهم .وينبغى �أن يكون هذا المخزون متاحا فى
م�ستو�صفات الأمم المتحدة� ،أينما وجدت� ،أو فى مراكز عمل منظمة ال�صحة العالمية فى البلدان الأع�ضاء.
خام�ساً :توفر الواقيات للعاملين فى الأمم المتحدة و�أ�سرهم.
ينبغى �أن تتاح الواقيات من خالل �صندوق الأمم المتحدة لل�سكان و�/أو منظمة ال�صحة العالمية فى المناطق التى ال تتوافر فيها
نوعيات جيدة من هذه الواقيات فى القطاع الخا�ص .وينبغى �إتاحتها مجانا وب�صورة ب�سيطة ووا�ضحة.
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 nالملحق الثانى

1

�سيا�سة �شئون العاملين الخا�صة بفيرو�س الإيدز ومر�ضه فى الأمم المتحدة
�أ .الإعالم ،والتوعية ،والإجراءات ال�صحية الوقائية الأخرى
�أوالً :ينبغى �أن يزود العاملون فى الأمم المتحدة و�أ�سرهم بمعلومات كافية محدثة التى تمكنهم من وقاية �أنف�سهم من الإ�صابة
بالفيرو�س� ،أو التعامل مع الإيدز الموجود.
ومن �أجل ذلك ،تن�صح كافة هيئات الأمم المتحدة بو�ضع وتنفيذ ا�ستراتيجية فعالة لتوعية العاملين بفيرو�س الإيدز ومر�ضه.
وي�ستعمل لذلك كتيب عن مر�ض الإيدز �أ�صدره برنامج الأمم المتحدة الم�شترك لمكافحة الإيدز خ�صي�صا لموظفى الأمم
المتحدة و�أ�سرهم .كما ينبغى تحديد م�صادر محلية فى ميدان العمل ،ذات خبرة فى تقديم الم�شورة الخا�صة بفيرو�س الإيدز
ومر�ضه ،وت�ستطيع �أن توفر المتابعة ال�سرية.
وعلى موظفى الخدمات الطبية للأمم المتحدة �أن ي�شاركوا م�شاركة كاملة فى هذا النوع من البرامج المخ�ص�صة لتوعية العاملين
فى المنظومة .وينبغى �أن يتلقى ه�ؤالء الموظفون �أى تثقيف مهنى �إ�ضافى قد تدعو �إليه الحاجة .كما ينبغى �أن تتاح كافة
المعلومات ذات ال�صلة بفيرو�س الإيدز ومر�ضه ،والتى يقدمها برنامج الأمم المتحدة الم�شترك لمكافحة الإيدز ،لكافة مراكز
العمل التابعة للمنظومة.
ثانياً :ينبغى لكافة العاملين فى الأمم المتحدة و�أ�سرهم �أن يكونوا على علم بالم�صادر التى يمكنهم �أن يح�صلوا منها على الدم
الم�أمون.
ولتحقيق هذه الغاية ،ينبغى لوحدة الدم الم�أمون بمنظمة ال�صحة العالمية� ،أن تتعاون مع الخدمات الطبية للأمم المتحدة ،على
و�ضع قائمة تُحدّث ب�صورة منتظمة ،وت�ضم مراكز نقل الدم العاملة التى يمكن التعويل عليها عند الحاجة .وتُعمّم هذه القائمة
على المقر الرئي�سى للأمم المتحدة ،والمكاتب الإقليمية ،ومراكز العمل التابعة للمنظومة .كما ينبغى على الخدمات الطبية
للأمم المتحدة والمرافق الطبية المحلية المرتبطة بها �أن تبذل جهدها لت�ضمن عدم �إجراء عمليات نقل الدم �إال عند ال�ضرورة
الق�صوى.
ثالثاً :على المن�سقين المقيمين للأمم المتحدة �أن ي�ضطلعوا بم�سئوليتهم عن اعتماد الإجراءات الهادفة �إلى خف�ض معدالت
وقوع حوادث ال�سيارات .ال لأنها ترفع معدالت الوفيات والإ�صابة بالأمرا�ض فح�سب ،و�إنما لأنها تمثل �أي�ضا وعلى وجه الخ�صو�ص
خطرا من �أخطار انتقال العدوى فى المناطق التى تفتقر �إلى �إمدادات الدم الم�أمون.

تتاح كافة المعلومات ذات ال�صلة بفيرو�س
الإيدز ومر�ضه ،والتى يقدمها برنامج
الأمم المتحدة الم�شترك لمكافحة
الإيدز ،لكافة مراكز العمل التابعة
للمنظومة.

_________________________________

 1قرار اللجنة الإدارية المعنية بالتن�سيق .1991/10

معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم

81

ولالطالع على بيان كامل للمعايير الدنيا
الع�شرة وم�ؤ�شراتها القابلة للقيا�س ،يرجى
زيارة موقع www.uncares.org
�أو االت�صال بالمن�سق العالمى للبرنامج
على عنوان info@uncares.org
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 .4الح�صول على الواقيات الذكرية والأنثوية .حينما ال تتاح الواقيات جيدة الم�ستوى بدرجة يعول عليها ودائمة من
القطاع الخا�ص ،فينبغى �إتاحة الو�صول �إليها ب�سهولة وو�ضوح فى �أماكن العمل بالأمم المتحدة� ،سواء مجانا �أو ب�سعر
زهيد.
 .5الم�شورة واالختبار طواعية .يحيط جميع العاملين و�أ�سرهم علما ب�أماكن و�سبل الح�صول على الم�شورة و�إجراء
االختبار طواعية.
 .6ت�أمين طبى ي�شمل النفقات المتعلقة بالفيرو�س .يتاح لجميع العاملين والمعترف بهم ممن يعولونهم فر�ص التمتع
بت�أمين طبى ي�سمح لهم باال�ستفادة من خدمات الوقاية والعالج والرعاية الخا�صة بالفيرو�س.
 .7الحفاظ على �سرية البيانات ال�شخ�صية .يحافظ جميع العاملين بالأمم المتحدة ممن لديهم فر�ص االطالع على
البيانات ال�شخ�صية على �سرية هذه البيانات (مثل حالة الإ�صابة بالفيرو�س �أو غيرها من الحاالت الطبية).
 .8تطبيق االحتياطات المعيارية عند تقديم اال�سعافات الأولية .تتاح لجميع العاملين �سبل الو�صول �إلى الإ�سعافات
الأولية من خالل االحتياطات المعيارية ،بما فى ذلك ا�ستخدام القفازات والأدوات المعقمة.
 .9الو�صول ال�سريع لمجموعة الأدوات الأولية للوقاية بعد التعر�ض .يتاح لجميع العاملين و�أ�سرهم خالل � 72ساعة
من التعر�ض �سبل للح�صول على مجموعة الأدوات الأولية للوقاية بعد التعر�ض للفيرو�س والرعاية المطلوبة فى حالة
التعر�ض المحتمل للفيرو�س فى حاالت الطوارئ.
 .10التزام الإدارة .يتولى جميع المديرين العاملين بالأمم المتحدة قيادة جهود تنفيذ برنامج ( .)Cares UNولالطالع
على بيان كامل للمعايير الدنيا الع�شرة وم�ؤ�شراتها القابلة للقيا�س ،يرجى زيارة موقع � www.uncares.orgأو
االت�صال بالمن�سق العالمى للبرنامج على عنوان info@uncares.org
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 nالملحق الأول

موجز المعايير الدنيا الع�شرة لبرنامج “”UN Cares
جرى ت�صميم برنامج “ ”Cares UNللحد من ت�أثير فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى فى �أماكن العمل فى الأمم المتحدة من
خالل “�إتاحة فر�ص الح�صول” على باقة �شاملة من المزايا لجميع لعاملين و�أ�سرهم.
وتتمثل هذه المزايا ،التى تعرف بالمعايير الأ�سا�سية الع�شرة للبرنامج ،فى:
•الم�ساعدة على �إنقاذ �أرواح الب�شر ،وتح�سين �أو�ضاع العاملين ،والحد من الو�صمة االجتماعية والتمييز ،ودعم قدرة الأمم
المتحدة على اال�ضطالع بعملها الأ�سا�سى؛
•و�ضع �إطار تنفيذى م�شترك لتحقيق �سيا�سات الأمم المتحدة الخا�صة بالعاملين فيما يتعلق بفيرو�س الإيدز ومر�ضه؛
•�أن تكون نموذجا يحتذى لعملية �إ�صالح الأمم المتحدة “بالعمل يدا واحدة” لال�ضطالع ببرنامج يعنى بالفيرو�س فى
مكان العمل ،بحيث ي�ستثمر جهود �أماكن العمل الحالية التابعة لمختلف منظمات الأمم المتحدة ،وفى الوقت نف�سه
يق�ضى على ازدواجية الجهود.
 .1الإعالم ب�سيا�سات الأمم المتحدة ومزايا الرعاية بها المتعلقة بالفيرو�س .من حق جميع العاملين بالأمم
المتحدة و�أ�سرهم الح�صول على المعلومات الالزمة عن �سيا�سات الأمم المتحدة وبرامجها وحقوق العاملين ومزايا رعايتهم
وم�سئولياتهم فيما يتعلق بفيرو�س الإيدز ومر�ضه.
 .2الإعالم بطرق الوقاية من العدوى بالفيرو�س واال�ستفادة من الخدمات .تتاح لجميع العاملين و�أ�سرهم المعرفة
المالئمة عن طرق حماية �أنف�سهم من الفيرو�س ،ويتاح للمتعاي�شين معه �أو المت�ضررين منه فر�ص للح�صول على م�ستوى
جيد من الرعاية والعالج والدعم.
� .3أن�شطة التعليم والتدريب المتعلقة بالو�صمة االجتماعية والتمييز .اتخذت �إجراءات لمكافحة الو�صمة االجتماعية
والتمييز ،ولزيادة الوعى بق�ضايا الم�ساواة بين الجن�سين.
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•ما الإجراءات التى تتخذ فى مكان عملك ل�ضمان �إكمال ر�ؤ�سائك وم�سئولى الموارد الب�شرية للمقرر االلكترونى “بناء قدراتنا
المهنية لمعالجة فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى”؟
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•لمن تلج�أ لمزيد من الم�شورة والم�ساعدة ب�ش�أن �سيا�سات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها واال�ستحقاقات المتعلقة
بالفيرو�س ،على ال�صعيد المحلى وخارج مكان عملك على حد �سواء؟
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العمل فى عالم واحد مع فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى
•ماذا ي�سهم فى ا�ستمرار الو�صمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالفيرو�س فى بلدك؟ وهل تمتد �آثار هذه العوامل لتطال
�أماكن العمل فى الأمم المتحدة؟

•ما هى بع�ض الأ�شياء التى بو�سعك اال�ضطالع بها لمنع الو�صمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالفيرو�س فى مكان
عملك؟

“وينبغى لهم موا�صلة هذا البرنامج
( ،)UN Caresلأنهم حينما يقومون
بتثقيفنا ف�إننا نقوم بدورنا بتثقيف
المجتمعات حولنا”.
– �سوزان كيمول ،موظفة بمكتب الأمم
المتحدة فى نيروبى.
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•من يدير برنامج “ ”Cares UNفى مكان عملك؟ وكيف ت�سهم فى نجاحه؟
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ونورد فيما يلى ب�ضعة �أ�سئلة للتفكير ال�شخ�صى.
•“كيف �سيكون �شعورى �إذا ا�ضطر �أعز �أ�صدقائى للإف�صاح عن �إيجابيته للفيرو�س؟”
•“كيف �سيكون �شعورى �إذا �أحببت متعاي�شا مع الفيرو�س – �ألن �أوا�صل عالقتى به؟”
•“كيف �سيكون �شعورى �إذا انخرط �أفراد الأ�سرة ،ربما يكون �أحد �أبنائى ،فى عالقة عاطفية مع متعاي�ش مع الفيرو�س –
هل �سٍ �أ�ساند عالقته �أو عالقتها؟”

لكل منا دور مهم ينبغى له اال�ضطالع
به للق�ضاء على الو�صمة االجتماعية
والتمييز المرتبطين بالفيرو�س من �أماكن
العمل فى منظومة الأمم المتحدة.

وبغ�ض النظر عن حالة الفيرو�س ،ف�إننا
ب�صفتنا ب�شرا لدينا االحتياجات نف�سها
والحقوق نف�سها فى �أن نحب ونقيم
عالقات.
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�إذا كنت رئي�سا فى العمل ،فينبغى �أن تكمل
نموذج رئي�س العمل فى المقرر االلكترونى
“بناء قدراتنا المهنية للت�صدى
للفيرو�س” .ويمكنك الح�صول على
ا�سطوانة مدمجة لهذا المقرر االلكترونى
من القائمين بالتي�سير محليا لبرامج
“ ”UN Caresالخا�صة بالتوعية .وهو
متاح �أي�ضا على موقع
www.unaids.org\ecourse

�أ�سباب كون هذه التعليقات غير مقبولة .وقد ال يدرك بع�ضنا �أننا ن�ستخدم لغة تت�سبب فى الو�صمة االجتماعية �أو �أننا ن�سهم دون
ق�صد فى الو�صمة االجتماعية والتمييز .وينبغى لجميع العاملين �أن يتجنبوا ا�ستخدام لغة تمييزية فى حياتهم اليومية المعتادة،
�إذ ينبغى مثال �أن نتجنب ا�ستخدام �ألفاظ مثل “المُعانى” (المري�ض التعبان) لو�صف متعاي�ش مع الفيرو�س .وابذل جهدا
ال�ستخدام – والت�شجيع على ا�ستخدام – لغة وم�صطلحات منا�سبة ودقيقة – فما تقوله والأ�سلوب الذى تتحدث به كالهما مهمان
فى ت�شكيل قدوة تحتذى لل�سلوكيات المالئمة فى مجتمعك .تجنب ا�ستخدام الألفاظ ال�سلبية .فبدال من �أن تقول مثال �أن �شخ�صا
“�ضحية للإيدز” ،قل �إنه “متعاي�ش مع الفيرو�س”.
وت�أكد من �أن معرفتك م�ستندة �إلى حقائق ال �شائعات .كن منفتحا عند مناق�شة الفيرو�س مع زمالئك وكن م�ستعدا للإ�صغاء
�إلى بواعث قلق الآخرين .ال تخ�ش من طرح الأ�سئلة.
ا�ستفد من الكيانات القائمة للم�ساعدة على حماية حقوقك وو�ضعك فى العمل .وهى ت�شمل روابط �أو اتحادات العاملين،
وكذلك لجان �أو م�سئولى الرعاية ال�صحية والأمان .ويمكن لهذه الكيانات �أن تتولى قيادة زمام الأمور وت�ضرب مثاال �إيجابيا
يحتذى ،عالوة على العمل مع الإدارة ل�ضمان اتخاذ جميع الإجراءات لتعزيز التفاهم واالحترام وعدم التمييز.
ورغم االفترا�ض �أننا – فى منظومة الأمم المتحدة – نحترم جميع النا�س ،ف�إننا نعمل فى �إطار معالم معينة تحدد نطاق
عالمنا وحدودنا .ومن المهم ب�شدة �أن نمعن النظر فى الكيفية التى نرى بها المتعاي�شين مع الفيرو�س و�أن نت�أكد �أننا ال نت�صرف
على نحو يعزز الو�صمة االجتماعية �أو التمييز .ويكت�سب هذا مزيدا من الأهمية حينما نتعاي�ش نحن �أنف�سنا مع الفيرو�س ،حيث
�إن بخ�س الإن�سان لقدر نف�سه ي�ضر عافيته ب�شدة.

وهناك نموذج للعاملين المعنيين بق�ضايا
الموارد الب�شرية متاح على نف�س
اال�سطوانة المدمجة وموقع االنترنت.
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•ح�ضور دورة توعية بالفيرو�س واقترح على زمالئك �أن يحذو حذوك.
•عر�ض �شهادة ح�ضورك لدورة توعية بالفيرو�س فى مجال عملك.
•ا�ستعرا�ض الم�صطلحات التى تف�ضل الأمم المتحدة ا�ستخدامها للفيرو�س للت�أكد من �أنك ال ت�سهم دون ق�صد فى الو�صمة
االجتماعية من خالل اختيار كلماتك.
•مناق�شة الفيرو�س �صراحة مع �أكبر عدد ممكن من الأ�شخا�ص.
•ارتداء �شريطا �أحمر �أو و�ضع دبو�سا عليه �شعار “� ”Cares UNأو “.”UN Plus
•و�ضع �شريط �أحمر بجانب مكتبك.
•الم�شاركة فى الأحداث المهمة ا�ستجابة للإيدز.
•ح�ضور �أحداث مهمة للتوعية �أو الم�ساهمة فى اليوم العالمى للإيدز فى �أول كانون الأول/دي�سمبر.
•التطوع بالعمل فى منظمة محلية معنية بالإيدز.
•الإحاطة علما بالفيرو�س و�إحاطة الأ�صدقاء و الأحباء به علما.
ما هو �أثر الو�صمة االجتماعية والتمييز على انت�شار الفيرو�س؟
قد تعنى الو�صمة االجتماعية والتمييز �أن يقرر الإيجابيون للفيرو�س �أال ي�ستفيدوا من خدمات الرعاية والعالج والم�شورة
�أو غيرها من اال�ستحقاقات خ�شية تعر�ضهم للنبذ االجتماعى .وقد تزيد الو�صمة االجتماعية والتمييز ال�ضغوط الج�سمانية
والنف�سية واالجتماعية ،وقد ت�سبب �أحيانا االكتئاب.
وبالن�سبة لل�سلبيين للفيرو�س ،يمكن �أن ت�ؤثر الو�صمة االجتماعية والتمييز فى قدرتهم على حماية �أنف�سهم و�أ�سرهم من
العدوى بالفيرو�س بتثبيط هممهم عن التما�س المعلومات وخدمات الوقاية �أو �إجراء اختبار الفيرو�س .والو�صمة االجتماعية
المتعلقة بالفيرو�س قوية ال�سيما للمنتمين لجماعات معينة مثل الرجال الذين يمار�سون الجن�س مع رجال ،والعاملين فى مجال
الجن�س ومن يتعاطون المخدرات.
وما يهم الأمم المتحدة ب�صفة خا�صة هو �أن الو�صمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالفيرو�س ينتهكان حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية ،مثل الحق فى عدم التعر�ض للتمييز ،والحق فى الخ�صو�صية ،والحق فى التمتع بال�صحة ،والحق فى المعلومات
والتعليم .و�إيجازا ،كل من يعمل منا فى الأمم المتحدة له م�صلحة فى محاربة الو�صمة االجتماعية والتمييز المرتبطين
بالفيرو�س – مثلما لنا جميعا م�صلحة فى الن�ضال من �أجل حقوق الإن�سان الأخرى.
ف�إذا �سمعت زميال يدلى بت�صريحات تمييزية �أو تعليقات ازدرائية عن �شخ�ص يعتقد �أنه متعاي�ش مع الفيرو�س ،تدخل وو�ضح

“الحظت �أننى �إذا توجهت �إلى م�ست�شفى
�أو طبيب �أ�سنان �أو �أى �شىء ،ف�إننى �أكون
دائما و�أبدا �آخر من تجرى له الجراحة
لأننى �إيجابى للفيرو�س ...وهذا �أحد
الأمور المتعلقة بهذا الفيرو�س التى
ت�ؤثر فى ت�أثيرا حقيقيا�( ،أننى) دائما
الأخير فى جميع المواعيد التى �أطلب
حجزها ،حيث �أعامل ب�شكل مختلف فى
الم�ست�شفيات ...يبدو الأمر وك�أنه يجب
عليك �أن تعلمهم وظيفتهم هناك ،ال �أن
�سبب وجودهم هناك هو رعايتك”.
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ر�سمية .يمكنك �أن تح�صل على نموذج ال�شكوى من م�سئول الموارد الب�شرية �أو جمعية العاملين �أو مكتب محقق ال�شكاوى.
“اكت�شفت �أن كافة �أ�شكال التمييز تحدث ،فى كل مكان وطوال الوقت ،حتى داخل الأمم المتحدة ،ولهذا ال�سبب �أعتقد �أن جماعة
“� ”Plus UNشديدة الأهمية� ،إذ يمكنها �إحداث فارق حقيقى لأع�ضائها ،وكلنا �أمل �أن يتحقق للآخرين �أي�ضا”.
يان �سيجنثالر ،الم�ؤ�س�س الم�شارك لر�ؤية “.”Cares UN
ما هو رهاب المثليين وكيف ي�سهم فى الو�صمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالفيرو�س؟
رهاب المثليين هو الم�صطلح الم�ستخدم لو�صف الخوف من المثليين ،الذين يعرفون فى كثير من الأحيان بال�سحاقيات �أو ال�شواذ،
�أو النفور منهم �أو التمييز �ضدهم .وفى عدد من البلدان ،ت�ستخدم م�صطلحات �أخرى ،حيث ال يطلق جميع من يقيمون عالقات
مثلية على �أنف�سهم �شواذا �أو �سحاقيات .وي�ستخدم كثير من المنظمات الدولية م�صطلحى “رجال يمار�سون الجن�س مع رجال” –
�أو “ن�ساء يمار�سن الجن�س مع ن�ساء”.
وي�شكل رهاب المثليين وا�سع االنت�شار تحديا مهما لجهود اال�ستجابة للإيدز فى كثير من بلدان العالم .ففى عام ،2008
قام ما ال يقل عن  80من الدول الأع�ضاء فى الأمم المتحدة بتجريم ممار�سات الجن�س المثلية بالترا�ضى بين البالغين ،ومن ثم
فهى ت�شجع م�ؤ�س�سيا ثقافة للكراهية .ومن بينها �سبع دول لديها ن�صو�ص قانونية تق�ضى بمعاقبة من يرتكب هذا بالإعدام .وحيث
�إن الممار�سات الجن�سية المثلية غير �شرعية ،ف�إن القانون يف�ضى �إلى ن�شر �أجواء من الخوف والإح�سا�س بالعيب ،مما يرغم النا�س
على �إخفاء ميولهم الجن�سية ويقيمون عالقات مغايرة جن�سيا ،ال�سيما فى حالة الرجال الذين يخ�شون المالحقة القانونية ،مما
يف�ضى �إلى �إقامتهم ممار�سات جن�سية غير �آمنة فى الخفاء .وحيث ال ي�ستطيع النا�س الحياة علنا والإف�صاح عن ميولهم الجن�سية،
قد يزداد خطر العدوى بالفيرو�س بدرجة كبيرة� ،إذ يخ�شى الأفراد ب�شدة من اال�ستفادة من خدمات الوقاية من الفيرو�س لتجنب
العواقب ال�سلبية التى قد تنجم عن هذا .ولذلك ،فقد ت�أكدت �أهمية �إزالة �صفة التجريم عن العالقات المثلية والق�ضاء على العنف
�ضد الأقليات الجن�سية ،باعتبارها خطوات مهمة مطلوب اتخاذها لكى تحقق اال�ستجابة للإيدز تقدما.
وبالإ�ضافة �إلى �إ�ساءة ا�ستعمال الفيرو�س باعتباره ذريعة للتمييز �ضد الرجال الذين يمار�سون الجن�س مع رجال ،حتى على
الرغم من �أن الو�سيلة الرئي�سية عالميا للعدوى بالفيرو�س هى من خالل جماع غير محمى بين طرفين متغايرى الجن�س.
نحن جميعا مهددون بالو�صمة االجتماعية والتمييز .ويقع على عاتق جميع العاملين فى منظومة الأمم المتحدة ال�سيما
المديرين ،م�سئولية الق�ضاء على الو�صمة االجتماعية والتمييز .ومثلما هو مو�ضح فى المعيار الأدنى العا�شر ،يمثل التزام الإدارة
�ضرورة حتمية لنجاح تنفيذ برنامج “� .”Cares UNأل�ست متيقنا مما يمكنك فعله ب�صفتك مديرا؟ �أو ب�صفتك موظفا؟
فلتجعل �أولويتك التركيز على الق�ضاء على الو�صمة االجتماعية والتمييز من خالل اال�ضطالع بثالث نقاط (�أو �أكثر) مما يلى:
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تدينه فى �صمت لأنه دمر حياة زوجته .وتبلغ بترا ديفيد ب�أنه ربما ينبغى له �أال يخبر �أحدا �آخر فى المكتب ب�أنه متعاي�ش مع
الفيرو�س ،لأنهم �سيعاملونه ب�شكل مختلف .كما تعبر “بترا” عن مخاوفها من �أن ت�ؤثر حالته الإيجابية للفيرو�س على �أدائه
فى العمل.
• “�أرتيرو” ،زميل ديفيد ،ي�صغى بتعاطف .فديفيد يفقد �أعماال كثيرة نتيجة لمر�ضه م�ؤخرا ،ويخبر “�أرتيرو” عن مخاوفه
من تقديم طلبات للح�صول على رعاية �صحية خ�شية �أن يكت�شف الزمالء الآخرون �أنه �إيجابى للفيرو�س .وي�ؤكد “�أرتيرو”
لديفيد �أن منظومة الأمم المتحدة ال تمار�س التمييز نتيجة للإ�صابة بالفيرو�س ،و�أن هناك �سيا�سات وبرامج عديدة لحمايته
والحفاظ على �سرية بياناته وو�ضعه الوظيفى .وهو ي�شجع ديفيد على اال�ستفادة من مزايا الرعاية ال�صحية التى تتيحها
له منظومة الأمم المتحدة .ويقول “�أرتيرو” لديفيد �أن بو�سعه معرفة المزيد من التفا�صيل عن �سيا�سات وبرامج الأمم
المتحدة من موقع www.uncares.orgوعن الت�أمين بالتحدث �إلى م�سئول الموارد الب�شرية �أو �إلى �شركة ت�أمينه
مبا�شرة.
ويعر�ض“ �أرتيرو ”على ديفيد الدعم والم�ساعدة والإحاالت لتلقى العالج والموارد المتاحة ويطمئنه �إلى �أن بو�سعه
العمل فى بيئة عادلة و�أن ي�ستفيد من الخدمات التى يحتاجها للحفاظ على �صحته .غير �أن“ بترا ”ال تبدى م�شاعر داعمة
لديفيد بل وتدينه .وربما يظل ديفيد خائفا من تقديم طلبات الرعاية ال�صحية لأن“ بترا ”�أبلغته �أنه �إذا اكت�شف الآخرون
حالة الفيرو�س لديه ،ف�سيعاملونه معاملة مختلفة .كما قد ي�ؤدى هذا �إلى التما�س ديفيد لخدمات الرعاية خارج منظومة
الأمم المتحدة وال�سعى لتغطية نفقاته بنف�سه.
وينبغى لك باعتبارك رئي�سا �أو مديرا �أن تقدم تو�صيات وقائية فى العمل ف�ضال عن الدعم والحفاظ على ال�سرية �،إذا �أتى
�إليك �أحد العاملين معك وك�شف عن �إيجابيته للفيرو�س .ف�إذا ك�شف لك �أحد زمالئك عن �أنه �إيجابى للفيرو�س ،فكيف �ستقدم له
الدعم؟
�إذا تعر�ضت للتمييز فى مكان العمل ،فماذا �أفعل؟
ينبغى لك� ،إذا تعر�ضت للتمييز �سواء نتيجة لحالة الفيرو�س لديك �أو ل�سبب �آخر� ،أن تلج�أ �إلى الأ�ساليب ذاتها التى كنت �ستلج�أ �إليها
لو تعر�ضت لأحد �أ�شكال الم�ضايقة �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة.
ف�أوال ،كن م�ستعدا� .سجل ما يحدث كتابة وحاول �صياغة ما تعانيه على الورق .ثانيا ،ابحث عن حلول .وحاول �أن تحل الموقف
و�/أو تتحدث عنه مبا�شرة مع الموظف �أو المدير الذى يمار�س التمييز �ضدك .ثالثا ،التم�س الم�ساعدة .ف�إذا لم يتغير الو�ضع،
فابحث عن و�سيط (يمكن �أن يكون محقق ال�شكاوى والمظالم �أو رئي�س العمل �أو زميل فى الموارد الب�شرية �أو �إدارة �أخرى) .ف�إذا
�أخفقت جهود الو�ساطة ،فاح�صل على المعلومات ال�ضرورية والمحددة الخا�صة بمنظمتك ب�ش�أن كيفية تقديم �شكوى (تظلم)

من المهم �أن نتقبل زمالءنا العاملين
فى الأمم المتحدة من �أ�صحاب الخلفيات
ال�شخ�صية والثقافية المختلفة،
و�أن نتعلم منهم.
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ما الت�أثير الواقع على زمالء ذلك ال�شخ�ص؟
• مانويل �أحد المتعاي�شين مع الفيرو�س وجرى توظيفه لمعالجة ق�ضايا” .”Cares UNورغم �أن معظم الزمالء لي�س
لديهم م�شكالت فى العمل معه ،ف�إن العاملين الذين يتولون �صرف م�ستحقاته المالية ال يتحدثون �إليه �إال من خالل نافذة
زجاجية وي�ستخدمون قفازات عندما يتعاملون مع طلباته المقدمة.
• يوان �أي�ضا متعاي�شة مع الفيرو�س ،وتتولى معالجة ق�ضايا “ .”Cares UNوقد خطت خطوات كبيرة فى تنظيم برامج
للفيرو�س على م�ستوى المنظمات ،وينظر زمال�ؤها �إلى �إنجازاتها بتقدير عظيم .ومع ذلك ،يقوم زمال�ؤها الجال�سون على
المكتب المجاور لها بتطهير الأدوات المكتبية الم�شتركة �صبيحة كل يوم.
• كري�ستوف م�سئول برامج متعاي�ش مع الفيرو�س .وقد جرى تجديد عقده م�ؤخرا .ورغم �أنه يتمتع ب�صحة جيدة ،ف�إن زميال له
ي�شكو �إلى الموارد الب�شرية من �أنه نظرا لأن كري�ستوف “�سيلقى م�صرعه قريبا على �أى حال” ،ف�إنه ال ي�ستحق الموارد .ودعا
الزميل نف�سه �إلى �إق�صاء كري�ستوف من العمل �ضمن زمالء �آخرين.
ويو�ضح كل مثال من هذه الأمثلة عدم معرفة فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ،كيف يمكن – وال يمكن – �أن تنتقل العدوى
به ،وحقيقة �أن المتعاي�شين مع الفيرو�س يمكنهم �أن يحيوا حياة �صحية .ومن المرجح �أن ي�شعر من يتعر�ضون للتمييز بالإحباط
والغ�ضب والرعب وبزعزعة ا�ستقرارهم فى عملهم وبانخفا�ض اعتزازهم ب�أنف�سهم وتدنى روحهم المعنوية ،من بين �أ�شياء �أخرى.
ونتيجة لذلك ،قد تتعر�ض عالقتهم مع زمالئهم فى العمل للتوتر.
وال يمكن للعاملين معنا �أن يخفقوا فى مالحظة كيفية معاملة ه�ؤالء الأفراد .وتبعث هذه الت�صرفات ر�سالة وا�ضحة للآخرين
�أنه من غير المقبول الإف�صاح عن حالة الفيرو�س لديهم� ،أو حتى بواعث قلقهم ب�ش�أن الفيرو�س ،فى بيئة مكتبية كهذه .ونتيجة
لذلك ،قد يتردد العاملون فى التحدث ب�صراحة عن الفيرو�س وفر�ص اال�ستفادة من الخدمات المتعلقة بالفيرو�س.
وتتعر�ض جهود برنامج “ ”Cares UNللتقوي�ض نتيجة الت�صرفات التى ت�صم ه�ؤالء الزمالء العاملين اجتماعيا� .إذ
تعوق الو�صمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالفيرو�س جهود الوقاية والرعاية .وقد يعنى هذا �أن المحتاجين �إلى المعلومات
والخدمات الالزمة لوقاية �أنف�سهم وحمايتها لن يتمكنوا من ذلك – بما فى ذلك تلقى العالج الأ�سا�سى بل وربما المنقذ للحياة.
�إيجاد بيئة عمل داعمة
ديفيد �أحد العاملين معنا وقد قرر الك�شف عن حالته الإيجابية للفيرو�س لرئي�سه وزمالئه .ففكر مليا فى ردود الأفعال التالية
التى �أبداها زمال�ؤه:
• “بترا” ،رئي�سة ديفيد ،ت�صغى بهدوء – لكن بغ�ضب – فهى تعلم �أن ديفيد لديه عدة �صديقات بالإ�ضافة �إلى زوجته ،وهى
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•ا�ضغط على”“UN Cares Services Directory on HIV
• • ادخل �إلى الموقع باختيار منظمتك من القائمة المن�سدلة و�إدخال كلمة ال�سر الخا�صة بك( كلمة ال�سر هى ا�سم قارتك
بحروف �صغيرة ).ا�ضغط”“log in
•اختر البلد الذى ترغب فى اال�ستف�سار منه من القائمة المن�سدلة �أعلى واجهة ال�صفحة
•اح�صل على المعلومات التى تحتاجها من الدليل العام �أو الفنى.
لحماية بيانات االت�صال الخا�صة بقائمة الأ�شخا�ص المدرجة ،يقت�صر ا�ستخدام“ دليل الخدمات الخا�صة بالفيرو�س ”على
العاملين بالأمم المتحدة و�أ�سرهم.
ولمزيد من المعلومات عن الدليل ،يرجى االت�صال عبر العنوانdatabas@uncares.org :
UN Cares:برنامج الأمم المتحدة المعنى بالفيرو�س فى �أماكن العمل التابعة لها
ماذا تفعل منظومة الأمم المتحدة لكى يت�سم مكان العمل بالعدل والإن�صاف واالحترام؟
�أوال وقبل كل �شىء ،اعتمدت منظومة الأمم المتحدة �سيا�سة �شاملة لأماكن العمل تحظر �صراحة التمييز �ضد العاملين
المتعاي�شين مع الفيرو�س .وتوجب منظومة الأمم المتحدة على �أماكن العمل �أن تقدم دورات توعية بالفيرو�س للعاملين و�أن
تت�أكد من �إتاحة الفر�ص �أمام موظفيها لتلقى الم�شورة و�إجراء االختبار .ويهدف هذا الكتيب ،فى جانب منه� ،إلى الت�شديد على
�أهمية التزام منظومة الأمم المتحدة بمعاملة جميع العاملين معاملة تت�سم بالعدل والإن�صاف واالحترام ،بغ�ض النظر عن حالة
الفيرو�س لديهم.
ماذا يعتبر و�صمة اجتماعية وتمييزا فى مكان العمل؟
الو�صمة االجتماعية �سمة تدعو للخجل ترتبط بظرف �أو �صفة �أو �شخ�ص بعينه .وهى �أحد �أ�شكال التحيز التى تجرح �سمعة �شخ�ص
�أو جماعة �أو ترف�ضهم لأن النا�س يرونهم �أو يعتبرونهم مختلفين .وحينما يت�صرف النا�س انطالقا من تحيزهم تتحول الو�صمة
االجتماعية �إلى تمييز .والتمييز المتعلق بالفيرو�س هو معاملة �أحد الأ�شخا�ص معاملة ال تت�سم بالعدل والإن�صاف ا�ستنادا �إلى حالة
الفيرو�س لديه �أوغير ذلك من ال�صفات �سواء �أكانت حقيقة �أو مت�صورة .وو�صم النا�س اجتماعيا وممار�سة التمييز �ضدهم ي�شكل
انتهاكا لحقوقهم الإن�سانية الأ�سا�سية.
�أمثلة للتمييز فى مكان العمل وكيف تلحق ال�ضرر بنا جميعا
اقر�أ كل مثال من الأمثلة التالية للتمييز وفكر مليا فى الت�أثير الذى ي�سببه الفيرو�س فى مكان العمل .ما الت�أثير الواقع على
المتعاي�ش مع الفيرو�س؟

كلمة ال�سر الخا�صة بك على الدليل هى ا�سم
قارتك بحروف �صغيرة:
africa
asia
central america
eurasia
europe
north america
south america
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وقد �أعلن الأمين العام للأمم المتحدة برنامج
“� ”UN Caresأولوية ،مو�ضحا عزمه
“على جعل الأمم المتحدة نموذجا للكيفية
التى ينبغى لمكان العمل �أن ي�ستجيب بها
للفيرو�س” .و�سيعتمد نجاح ذلك على قيادات
جميع منظمات الأمم المتحدة والعاملين بها
وعملهم.
“تتمتع جماعة الأمم المتحدة فى كل بلد.
بالإمكانيات الالزمة – باعتبارنا �أفرادا و�أ�سرا
وقادة فى مجتمعاتنا – لكى ت�صبح قوة تعزيز
م�ؤثرة فى العمل المنوط بنا اال�ضطالع به
لخدمة المجتمع .وفى الواقع ،يقع على عاتقنا
التزام خا�ص “ب�أن نبد�أ ب�أنف�سنا فى تطبيق ما
ندعو �إليه” ...ويمثل برنامج “”UN Cares
خطوة مهمة – بل ورائدة – تج�سد نوع
المبادرة التى ت�ساعد على دفع عجلة �إ�صالح
الأمم المتحدة قدما”.
– هنرى جاكلن،
من�سق الأمم المتحدة المقيم ،باراجواى.
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وتمثل “المعايير الع�شرة الأ�سا�سية” (انظر الملحق الأول) جوهر هذا “البرنامج” ،وت�شمل الم�شورة واالختبار طواعية،
و�إتاحة �سبل الح�صول على الواقيات الذكرية والأنثوية ،واتخاذ �إجراءات للوقاية فى حاالت الطوارئ (مجموعة الأدوات الأولية
للوقاية بعد التعر�ض) فى حالة التعر�ض بالم�صادفة ،من بين جملة �أ�شياء �أخرى .كما تدعم هذه المعايير الأ�سا�سية زيادة
الإجراءات الرامية �إلى المعالجة المبا�شرة للو�صمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالفيرو�س .وبهذه الروح ،ت�ضطلع “�شبكة
العاملين المتعاي�شين مع الفيرو�س فى الأمم المتحدة” ،بدور داعم للمتعاي�شين مع الفيرو�س.
ويمثل برنامج “ ”UN Caresو”ا�ستراتيجية الأمم المتحدة للتوعية بفيرو�س الإيدز ومر�ضه” ،وبرنامج “”Plus UN
ثالث مبادرات تكميلية .و�سيوا�صل برنامج “ ”Plus UNالعمل لح�شد الدعم والت�أييد ل�شبكة العاملين فى الأمم المتحدة
المتعاي�شين مع الفيرو�س .كما �ستوا�صل “ا�ستراتيجية التوعية” بناء ثقافة عن الفيرو�س لدى العاملين ،فى �سياق �أماكن العمل
فى منظومة الأمم المتحدة وكذلك فى �سياق عملنا لدعم اال�ستجابات الوطنية للوباء .كما �سيقدم برنامج “”UN Cares
�إطار عمل تنفيذى على م�ستوى المنظومة وي�ضطلع بالتن�سيق العام “لإتاحة �سبل الح�صول” على المعلومات والخدمات المقدمة
لجميع العاملين بالأمم المتحدة و�أ�سرهم.
دليل خدمات “ ”UN Caresالخا�ص بالفيرو�س
هو الم�صدر المرجعى على الإنترنت الذى يتيح معلومات محددة خا�صة بكل بلد عن:
•ت�سهيالت تقديم الم�شورة و�إجراء االختبار الخا�صة بالفيرو�س؛
•جماعات م�ساندة المتعاي�شين مع الفيرو�س والمت�ضررين منه؛
•مراكز الأمم المتحدة وغيرها الطبية والعالجية؛
•�إتاحة الأدوية الم�ضادة للفيرو�سات القهقرية؛
•المنظمات ومواقع الإنترنت المعنية بالفيرو�س؛
•جهات االت�صال الخا�صة بمجموعة الأدوات الأولية للوقاية من التعر�ض ،وموقعها ،فى حالة التعر�ض م�صادفة
للفيرو�س؛
•م�سئولو االت�صال لبرنامج “ ”Cares UNعلى الم�ستوى القطرى؛
•الأمرا�ض االنتهازية والخبيثة؛
•�إتاحة فر�ص الح�صول على الواقيات الذكرية والأنثوية فى مكان عملك؛
من ال�سهل االطالع على دليل الخدمات الخا�صة بالفيرو�س
•قم بزيارة موقع www.uncares.org
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يقرر الإف�صاح عن كونه �إيجابيا للفيرو�س لزمالئه فى العمل .و�أفاد �أكثر من  75فى المائة ممن �شملهم م�سح القائمين بالتي�سير
�شعروا ب�أن ا�ستراتيجية التوعية �ساعدتهم على الحد من الو�صمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالفيرو�س فى مكان العمل.
ورغم �إحراز تقدم ،فمازالت هناك و�صمة اجتماعية وا�ضحة .وثمة طريقة للم�ساعدة على تبديد بع�ض المخاوف المتعلقة
بالفيرو�س  -ولنا جميعا الحق فى التحدث �صراحة عن هذا – فى دورات التوعية وب�شكل �سرى مع الزمالء .ويمكننا ،بالتحدث
عن الفيرو�س ،الم�ساعدة على الحد من المخاوف ب�ش�أنه .وحينما يكون الخوف من العدوى بالفيرو�س �أقل ،ف�إن المتعاي�شين مع
الفيرو�س �سي�شعرون بحرية �أكبر للتحدث ب�شكل �أكثر انفتاحا عن المو�ضوع.
وي�أتى العاملون بالأمم المتحدة من �شتى �أرجاء العالم .وفى بيئة عمل متنوعة كبيئتنا� ،سنواجه حتما معتقدات �أو �سلوكيات
ال نتفق معها دائما .ومن المهم �أن نتقبل زمالءنا العاملين معنا فى الأمم المتحدة من �أ�صحاب الخلفيات ال�شخ�صية والثقافية
المختلفة ،و�أن ن�سعى �إلى التعلم منهم .و�سي�ساعدنا هذا على اال�ستعداد ا�ستعدادا �أف�ضل لن�ضطلع جميعا بعملنا المهم فى منظومة
الأمم المتحدة.
“ برنامج الأمم المتحدة لرعاية العاملين بها المتعاي�شين مع الفيرو�س” ()UN Cares
و�ضعت الأمم المتحدة �سيا�سة للتعامل مع الفيرو�س على م�ستوى �أماكن العمل التابعة لها منذ عام  .1991وتن�ص ال�سيا�سة على
حق جميع العاملين ومن يعولونهم فى الح�صول على فر�ص للتوعية بطرق الوقاية ،وتلقى خدمات الم�شورة واالختبار طواعية،
وت�أمين �صحى يغطى النفقات المرتبطة بالفيرو�س ،ومكان عمل بال و�صمة اجتماعية �أو تمييز .ونفذت بع�ض المنظمات ،منذ
تطبيق ال�سيا�سة ،بع�ض البرامج المتعلقة ب�أماكن العمل .و�أتاحت ا�ستراتيجية الأمم المتحدة للتوعية بفيرو�س الإيدز ومر�ضه
برنامجا م�صمما للتوعية بالفيرو�س فى مختلف �أرجاء الأمم المتحدة .وللق�ضاء على �أى ازدواجية فى الجهود ولتحق ــيق فع ــالية
ومردودية للتكاليف �أعلى ،ج ـ ــرى دمج البرامج الخ ـ ــا�صة بالمنظمات تح ــت مظ ـ ــلة برنامج عمـ ــل واحد من�س ــق يتب ـ ــع برنامج
“ .”UN Caresووحد “ ”UN Caresبرامج لرعاية المتعاي�شين مع الفيرو�س فى �أماكن العمل فى �شتى �أرجاء منظومة
الأمم المتحدة ،وفى الوقت نف�سه “يقدم باعتباره كيانا موحدا” طائفة �شاملة من خدمات الوقاية من الفيرو�س والعالج والرعاية
والدعم لجميع العاملين بالأمم المتحدة و�أ�سرهم .ويتيح دليل خدمات “البرنامج” المعنى بالفيرو�س م�صادر مرجعية على
الإنترنت ،فى حين يقدم “المن�سق العالمى” فى نيويورك وخم�سة من�سقين �إقليميين فى مختلف �أنحاء العالم م�ساعدات فنية
للمكاتب القطرية وللأفراد ،ح�سبما يقت�ضى الأمر.
وجرى ت�صميم برنامج “ ”UN Caresلتقليل وط�أة �آثار الفيرو�س فى �أماكن العمل من خالل “تعميم فر�ص الح�صول”
على باقة �شاملة من الخدمات لجميع العاملين ،بما فى ذلك الوقاية والعالج والرعاية والدعم للعاملين بالأمم المتحدة
و�أ�سرهم.

ويمكن �أن ي�ساعدنا التحدث عن الفيرو�س
على الحد من المخاوف ب�ش�أنه ،مما ي�شعر
المتعاي�شين منا مع الفيرو�س بحرية
�أكبر للتحدث ب�شكل �أكثر انفتاحا عن
المو�ضوع.
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اعلم �أن اال�ستجابة للإيدز ت�ضطلع بدور مهم فى الجهود الر�سمية لمنظومة الأمم المتحدة،
ولكن ما عالقة مكان العمل بهذا؟
ينت�شر وباء الإيدز على نطاق �أو�سع نطاقا و�أكثر تعقيدا مما يمكن �أن تجدى معه �أى ا�ستجابة فعالة ،مما يقت�ضى م�شاركة الجميع.
ففيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى يحدق بنا جميعا ،وال الحكومات وال النظم ال�صحية ت�ستطيع وحدها الت�صدى له .ونحتاج جميعا-
فى �أماكن العمل ومنظمات الرعاية االجتماعية والجماعات الدينية والمدار�س ومختلف فئات المجتمع المدنى� -إلى العمل يدا
بيد للم�ساعدة على �إطالق ا�ستجابة �إن�سانية فعالة.
وما يربو على  90فى المائة من المتعاي�شين مع الفيرو�س من الرا�شدين فى �سن العمل .ونتيجة لذلك ،يت�ضرر مكان العمل
حتما من جراء الوباء .فالغياب عن العمل واالعتالالت ال�صحية والوفاة نتيجة الإ�صابة بالفيرو�س والأمرا�ض المتعلقة به لها
جميعا تداعيات عميقة على العاملين و�أ�سرهم والأمم المتحدة .ويمثل مكان العمل بيئة مثالية للوقاية والرعاية والعالج وللجهود
المبذولة للت�صدى للو�صمة االجتماعية والتمييز المرتبطين بالفيرو�س .وت�شير التقديرات �إلى �أن نحو  1.4فى المائة من قوة
العمل فى الأمم المتحدة فى �شتى �أنحاء العالم(زهاء  1400من العاملين) ربما يكونون متعاي�شين مع الفيرو�س.
و�أماط م�سح لموظفى الأمم المتحدة عن مواقفهم �إزاء الفيرو�س فى عام  ،2002اللثام عن بع�ض النتائج المثيرة لالهتمام.
فقد �صرح  12فى المائة من بين من �شملهم الم�سح ب�أنهم كانوا يتوج�سون خيفة من احتمال �أن يكونوا �إيجابيين للفيرو�س ولكنهم
لم يرغبوا فى معرفة حالة الفيرو�س لديهم؛ ولم يع رف  41فى المائة ممن �شملهم الم�سح حالتهم من الفيرو�س لأنهم كانوا
يخ�شون �إذا التم�سوا معلومات �أن ي�صدر البع�ض �أحكاما �سلبية عليهم؛ وقال  32فى المائة �إنهم كانوا يخ�شون �أال تحافظ الأمم
المتحدة على �سرية نتائج اختبارهم.
و�أفاد  96موظفا ( 2فى المائة) ممن �شملهم الم�سح �إنهم متعاي�شون مع الفيرو�س ولكنهم كانوا يخ�شون الإف�صاح عن حالتهم
فى العمل .ورغم هذه الدالئل على الو�صمة االجتماعية المرتبطة بالفيرو�س ،ف�إن ن�سبة مدوية تبلغ  95فى المائة من موظفى
الأمم المتحدة ي�ؤيدون �سيا�ستها ب�ضرورة �أن يوا�صل المتعاي�شون مع الفيرو�س عملهم فيها.
وي�شير تقرير تقييم ن�صف الفترة ال�ستراتيجية الأمم المتحدة للتوعية بفيرو�س الإيدز ومر�ضه �إلى حدوث تقدم بطىء و�إن
كان مطردا فيما يتعلق بموقف الموظفين �إزاء الفيرو�س ووعيهم به .وذكر  81فى المائة ممن �شملهم الم�سح �أن من “المهم
ب�شدة” �إتاحة الفر�ص �أمام جميع العاملين بالأمم المتحدة لتعلم المزيد عن الفيرو�س .وفى البلدان التى �شهدت معدالت انت�شار
مرتفعة ،يعرف �أكثر من  50فى المائة من العاملين حالة الفيرو�س لديهم .و�أعلن ما يزيد قليال على ن�صف العاملين 54 ،فى
المائة  ،ممن �شملهم الم�سح �أن ترتيبات عمل الزمالء بالأمم المتحدة �أو حالتهم التعاقدية لن تت�أثر �سلبا �إذا عرف تعاي�ش �أحدهم
مع الفيرو�س .وب�صفة عامة ،كان من �شملهم الم�سح �أميل �إلى االعتقاد ب�أن معظم الزمالء �سي�ساندون �أى زميل فى الأمم المتحدة
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نحن نعلم:

فيرو�س نق�ص
ا
لمناعة الب�شري
و
حقوق االن�سان

•�أن المتعاي�شين مع الفيرو�س ي�ستحقون �أن يعاملوا
باحترام وكرامة؛
•�أن منظومة الأمم المتحدة تحظر التمييز �ضد
الأ�شخا�ص المتعاي�شين مع الفيرو�س؛
•�أن لكل منا دورا ي�ضطلع به ل�ضمان �أن يت�سم مكان العمل
فى الأمم المتحدة بالعدل والإن�صاف واالحترام.
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4

الف�صل الرابع

�ساهم

فى �أمم متحدة تهتم
حق االهتمام
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•�إذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�س ،ف�أين يمكنك �أن تتوجه للح�صول على خدمات الدعم والرعاية الطبية؟

•كيف يمكننا جميعا دعم الزمالء ممن قد يكونون متعاي�شين مع الفيرو�س �أو مت�ضررين منه؟
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الحياة فى عالم واحد مع الفيرو�س
•�أين تتوجه اللتما�س الم�شورة و�إجراء اختبار الفيرو�س طواعية؟

•ما الحجج «الم�شجعة» و»المانعة» المحتملة للإف�صاح عن حالتك لرئي�سك فى العمل �أو م�سئول الموارد الب�شرية و�/أو زمالئك
�إذا كنت �إيجابيا للفيرو�س؟ وكيف قد تفعل هذا؟

•كيف و �أين يح�صل العاملون الإيجابيون للفيرو�س و�أ�سرهم على الدواء الالزم للعالج محليا؟
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على مقاومة الأمرا�ض .ف�إذا تحتم على امر�أة متعاي�شة مع الفيرو�س �أن تقوم بالر�ضاعة الطبيعية ،فينبغى لها �أن تفعل ذلك طوال
الأ�شهر ال�ستة الأولى فقط ثم تتحول �إلى و�سائل الر�ضاعة البديلة.
وختاما� ،أنت وحدك من بو�سعه �أن يقرر ما �إذا كنت ترغب فى �إنجاب طفل �أم ال� ،إذا كنت متعاي�شة مع الفيرو�س .وقد يكون هذا
خيارا �صعبا ال�سيما �إذا كنت حامال نتيجة الغت�صابك .ف�إذا تلقيت رعاية طبية من مقدم رعاية طبية تابع للأمم المتحدة ،فيمكنك
االطمئنان �إلى �أنك �ستتلقين ما تحتاجينه من معلومات وم�شورة ودعم التخاذ خيار مدرو�س على بينة .ويظل �إنجاب الأطفال خيارا
متاحا للمتعاي�شين مع الفيرو�س .ويمثل الأطفال لكثير من النا�س م�صدر �سعادة عظيم وباعث يمنحهم ال�شعور بوجود هدف فى
حياتهم ،ومن ثم فمن المهم �أن ندعم حق المتعاي�شين مع الفيرو�س فى �أن ي�صبحوا �آباء.

�إذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�س وقررت
�إنجاب طفل ،ف�سيزودك طبيبك ب�أحدث
المعلومات ب�ش�أن النظام الغذائى للعالج
المالئم الذى يمكنه �أن يقلل خطر نقل
الفيرو�س �إلى مولودك الجديد.
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 nانتقال الفيرو�س من الأم �إلى الطفل

هل يمكن لى �أن �أنجب طفال �إذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�س؟
قد يكون من الع�سير ب�شدة لكثير من الإيجابيين للفيرو�س اتخاذ قرار ب�ش�أن �إنجاب طفل .والخطوة الأولى المهمة فى هذا ال�صدد
هى ا�ست�شارة طبيبك للح�صول على �أحدث المعلومات ولتلقى الن�صيحة والم�شورة التخاذ قرارات �صحية �صائبة.
ف�إذا كنت ذكرا متعاي�شا مع الفيرو�س ،ففكر فى الت�أثير المحتمل على �صحة �شريكتك الأنثى .ف�إذا كانت �سلبية للفيرو�س ،فمن
المهم �أن تظل معافاة من الفيرو�س لأن الإ�صابة به فى �أثناء الحمل يزيد خطر انتقال الفيرو�س �إلى الجنين� .أما �إذا كانت هى �أي�ضا
�إيجابية للفيرو�س فيمكن �أن ي�صاب الطفل بالفيرو�س فى �أثناء الحمل �أو الوالدة �أو الر�ضاعة.
وي�صاب مئات الآالف من الأطفال بالفيرو�س �سنويا خالل الحمل �أو الو�ضع �أو نتيجة للر�ضاعة .ومن يمن الطالع� ،أن بع�ض
العقاقير الم�ضادة للفيرو�سات القهقرية التى �أثبتت فعالية كبيرة فى عالج الإ�صابة بالفيرو�س نف�سه �أثبتت فعالية �أي�ضا فى الحد
بدرجة كبيرة من خطر انتقال الفيرو�س من الأم �إلى الطفل.
وت�شمل الوقاية الفعالة لمنع انتقال الفيرو�س من الأم �إلى الطفل عدة مقومات .ف�إذا كنت حامال فينبغى �أن تتلقى رعاية ما
قبل الوالدة على يد �أحد مقدمى الرعاية ال�صحية الم�ؤهلين .فمعظم �أطباء رعاية ما قبل الوالدة �سيجرون لك اختبارا للفيرو�س؛
ف�إذا لم يفعلوا ،فينبغى لك �أن تطلبى ذلك منهم .ف�إذا �أثبت االختبار �أنك �إيجابية للفيرو�س فى مرحلة ما قبل الوالدة ،ف�ستتلقى
الم�شورة الالزمة ب�ش�أن خيارات الإنجاب المتاحة لك.
الحد من خطر نقل الفيرو�س من الأم �إلى الطفل
يمكن للمر�أة الحامل الإيجابية للفيرو�س �أن تنقل الفيرو�س لطفلها فى الرحم �أو خالل الوالدة �أو عقب الوالدة عبر الر�ضاعة.
وت�شير الدرا�سات التى �أجريت فى البلدان ال�صناعية �أن حزمة الوقاية الكاملة -التما�س الم�شورة و�إجراء االختبار طوعا ،والرعاية
ال�شاملة فى �أثناء الحمل وما يرتبط بها من تقديم الم�شورة ،والعالج الم�ضاد للفيرو�سات القهقرية المالئم مع اتباع النظام
الغذائى الأكثر فعالية ،وتقديم الم�شورة ب�ش�أن بدائل الر�ضاعة الطبيعية -يمكن �أن تقلل خطر انتقال الفيرو�س من الأم �إلى الطفل
�إلى م�ستوى ال يذكر .ومع اتخاذ هذه الإجراءات يمكن الحد من انتقال الفيرو�س من الأم �إلى الطفل لم�ستويات منخف�ضة تبلغ
اثنين ( )2فى المائة .وفيما يتعلق بانتقال الفيرو�س بعد الوالدة ،فينبغى للمر�أة المتعاي�شة مع الفيرو�س – �إن �أمكن� -أن تتجنب
الر�ضاعة الطبيعية و�أن ت�ستخدم فقط بدائل لها �إذا كانت �آمنة ومتاحة .وال ينبغى المر�أة – �سواء �أكانت متعاي�شة مع الفيرو�س �أم
ال� -أن تمزج الر�ضاعة الطبيعية مع الر�ضاعة ال�صناعية �أو غيرها من الأغذية؛ �إذ يمكن �أن ي�ؤدى هذا �إلى �إ�ضعاف قدرة الر�ضيع
58

الح ــياة فى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى

 الإف�صاح عن حالتك ل�شريكك ت�شجيع �شريكك على �إجراء اختبار الفيرو�س ا�ستخدام الواقيات الذكرية �أو الأنثوية خالل الجماع ا�ستخدام محاقن معقمة ال ت�ستخدم �إال لمرة واحدة (ال يمكن �إعادة ا�ستخدامها) عدم الت�شارك فى ا�ستخدام الدمى الجن�سية ،وغير ذلك.�إذا كان �شريكك �سلبيا للفيرو�س وتعر�ض بالم�صادفة للفيرو�س ف�شجعه على تلقى وقاية ما بعد التعر�ض فى غ�ضون ما يتراوح
بين � 2إلى � 72ساعة بعد التعر�ض.
تحكم فى حياتك تحكما �أكبر .لديك الحق فى اتخاذ خيارات �صحية وعليك م�سئولية �شخ�صية وعملية و�أخالقية -لحماية
�شريكك.
ماذا عن ال�صحة الإنجابية والتخطيط للم�ستقبل؟
�إذا كنت م�شاركا فى عالقة و�أحدكما �إيجابى للفيرو�س ،فبو�سعك التمتع بعالقة وحياة جن�سية �صحية.
و�إذا كان �أحد ال�شريكين �سلبيا للفيرو�س والآخر �إيجابيا ،فمن المهم ا�ستخدام الواقيات ا�ستخداما �صحيحا ودائما.
�إذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�س ،فحافظ على �أ�سلوب حياة �صحى واتبع كافة الإجراءات حتى ال تنتقل العدوى �إلى �شريكك .وناق�ش
بواعث قلقك وخططك للم�ستقبل مع �شريكك .ف�إذا كنت تخطط لإنجاب طفل ،فتحدث مع طبيبك عما �إذا كان ذلك �سيغدو خيارا
�صحيا .ف�إذا قررت �إنجاب طفل ،فربما ترغب فى اال�ستف�سار عن م�ساعدتك فى اتخاذ خيارات ال�صحة الإنجابية مثل التلقيح
ال�صناعى �أو �إجراء فحو�ص للت�أكد من عدم اكت�شاف عبء فيرو�سى ول�ضمان حدوث الممار�سة الجن�سية غير المحمية فى فترة
الخ�صوبة فقط .و�أخيرا ،فلتعلم �أن بو�سعك� -إذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�س -اال�ستمتاع بنف�س الحياة ذات الم�ستوى الجيد ،التى
يتمتع بها �شخ�ص �آخر.

وينبغى �أال ي�شعر العاملون ب�أنهم مهم�شون �أو
لوحدهم -فبو�سعهم تحقيق الكثير ب�سواعدهم
وباال�شتراك مع الآخرين ممن يواجهون مواقف
مماثلة للت�أكد من �أن بيئات عملهم مواتية لهم.
فبمقدور كل منظمة ،مهما تكن �صغيرة� ،أن تتخذ
خطوات �صغيرة �صوب دعم هذا «التحرك».
باتوب مانجو ،من�سق
جمعية العاملين بالأمم المتحدة المتعاي�شين
مع الفيرو�س (.)UN Plus
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الوقاية من ال�سل وت�شخي�صه وعالجه
ال�سل مر�ض معدى �شائع وغالبا ما يكون مميتا ويمكن �أن ي�ضرنا جميعا .وثلث �سكان العالم م�صابون بجرثومة ال�سل .ولن تتطور
الجرثومة لدى كل م�صاب لي�صبح مري�ضا بال�سل (�إذ ال ي�صاب به �سوى واحد فقط من كل ع�شرة طوال حياتهم) ولكن هناك �سنويا
ما يناهز ت�سعة ماليين ن�سمة فى �أنحاء العالم ممن يحملون الجرثومة تتطور لديهم الإ�صابة لي�صبحوا مر�ضى بال�سل.
�أما المتعاي�شون مع فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى فمن المرجح بدرجة �أكبر كثيرا �أن ي�صبحوا مر�ضى بال�سل ما �إن ي�صابوا به
(زهاء واحد من كل ع�شرة �سنويا) ،حتى عندما يتلقون عالجا منا�سبا لفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى .فال�سل فى الحقيقة هو
ال�سبب الأكثر �شيوعا للمر�ض والوفاة فى �صفوف المتعاي�شين مع فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى فى كثير من �أنحاء العالم ،رغم
�إمكانية الوقاية منه وعالجه .وفى العديد من بلدان العالم ،يعد ال�سل العر�ض الأول الذى يدل على �إ�صابة �شخ�ص ما بالفيرو�س
حيث يحدث فى مرحلة مبكرة من الإ�صابة بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى.
وينبغى �أن نحيط جميعا علما ب�أعرا�ض ال�سل و�أن نتحرك فورا �إذا �ساورتنا ال�شكوك ب�ش�أن �إ�صابتنا به نحن �أو زمالئنا �أو �أ�صدقائنا
�أو �أ�سرتنا .ويح�سّ ن ت�شخي�ص ال�سل وعالجه مبكرا من النتائج ويقلل خطر نقل العدوى به �إلى الآخرين .وتتمثل �أكثر �أعرا�ضه
�شيوعا فى ال�سعال الم�ستمر لأكثر من �أ�سبوعين �إلى ثالثة �أ�سابيع ،وفقدان الوزن دون �سبب وا�ضح ،والحمى ،والت�صبب عرقا ليال.
ف�إذا �ساورتك ال�شكوك ب�ش�أن �إ�صابتك بال�سل ،فبادر فورا بزيارة �أقرب عيادة طبية.
وينبغى للمتعاي�شين مع الفيرو�س منا جميعا �أن يجروا اختبارات لتبين ما �إذا كنا م�صابين بعدوى ال�سل� ،إذا يمكن عالجه والحيلولة
دون تطور مر�ض ال�سل (العالج الوقائى بالأوزون) .وينبغى �إجراء اختبارات دورية للمتعاي�شين مع فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى
الكت�شاف مر�ض ال�سل لديهم فى كل مرة يتوجهون فيها �إلى العيادة .وال تن�س �أنه يمكن الوقاية من ال�سل وعالجه.
�إذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�س ،فما �سبل الحماية التى ينبغى لى اتخاذها؟
ف�إذا �أثبت الت�شخي�ص �إ�صابتك بالفيرو�س ،فهاك بع�ض خطوات الوقاية التى ينبغى لك اتباعها فينبغى تجنب:
•الإ�صابة ب�أمرا�ض �أخرى منقولة جن�سيا ب�إجراء ممار�سة جن�سية محمية �/أكثر �أمنا؛
•الإ�صابة بااللتهاب الكبدى «ب» وااللتهاب الكبدى»ج» باتباع ممار�سة جن�سية محمية � /أكثر �أمنا ،باتباع ممار�سات حقن م�أمونة
وتلقى لقاحات مالئمة للتح�صين؛
•م�ضاعفات فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ب�ضمان تلقى رعاية طبية جيدة؛
•مقاومة الفيرو�س بااللتزام بخطة (بروتوكول) العالج؛
•نقل الفيرو�س �إلى �شريكك من خالل:
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ويتطلب و�ضع خطة لاللتزام بالعالج �أن تقطع على نف�سك عهدا وتفى به .ويقت�ضى هذه �أن تمعن النظر ب�صدق فى حياتك
وتتعرف على الأ�شياء التى قد تعوق قدرتك على تناول دوائك فى موعده .وحتى فى الأوقات التى تعم الفو�ضى فيها حياتك ،مثلها
يحدث للجميع ،فمن المهم �أن تحافظ على قدر من النظام لتحقق الأهداف المرجوة من االلتزام بالعالج .ف�إذا �سافرت ت�أكد من
مراعاة فروق التوقيت حتى تتمكن من الحفاظ على تناول دوائك فى موعده .ف�إذا ن�سيت �إحدى الجرعات ،فبادر ب�أخذها متى
تذكرت ،ما لم تتزامن مع موعد الجرعة التالية ،وفى هذه الحالة تناول جرعة واحدة فقط.
وينبغى للإيجابيين للفيرو�س منا �أن يتذكروا �أنهم لي�سوا وحدهم الذين يواجهون هذه التحديات ،و�أن بو�سع الآخرين مد يد
العون �إليهم .فكثير غيرنا من المتعاي�شين مع الفيرو�س �أو غيره من الأمرا�ض المعدية يواجهون الموقف نف�سه .ومن ال�ضرورى
�أن ن�ؤمن ب�أن العالج مفيد لنالي�س فقط لمواجهة المر�ض انما لت�أثيرة االيجابي على جوانب الحياة المختلفة .وقد �أ�شار �أحد
�إخ�صائيى الفيرو�س �إلى العالج الم�ضاد للفيرو�سات القهقرية باعتباره مثل «تملك �شيك قيمته نحو مليون دوالر» ،لأننا نعلم �أنه
حينما يبد�أ تناوله فى الوقت ال�صحيح ،ف�إن هذا العالج يطيل عمر المتعاي�شين مع الفيرو�س ويمنحهم الفر�صة ليبلغوا العمر
الطبيعى المتوقع .كما قد يكون من المفيد التحدث عن العالج مع الآخرين الذين يواجهون المواقف نف�سها ،للت�شارك فى الأفكار
والتو�صل �إلى حلول عملية لاللتزام بالعالج و�أمور �أخرى.
�أعلم �أن الإ�صابة بالفيرو�س تجعلنى عر�ضة للعدوى ب�أمرا�ض �أخرى.
فكيف �أحمى نف�سى منها �إذا كنت �إيجابيا للفيرو�س؟
بالن�سبة للمتعاي�شين منا مع الفيرو�س ،فنحن معر�ضون غالبا للإ�صابة بالأمرا�ض ما �إن يدمر الفيرو�س جهازنا المناعى تدميرا
حقيقيا .وبالن�سبة لمعظم النا�س ،ت�ؤدى توليفة عالج الفيرو�س �إلى تقوية جهاز المناعة وتقليل احتماالت الإ�صابة بالأمرا�ض
االنتهازية بدرجة كبيرة .ف�إذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�س ،فقم دوريا بزيارة طبيب م�ؤهل لعالج الأمرا�ض المتعلقة بالفيرو�س ،حتى
يمكنك متابعة حالة جهازك المناعى� .إذ �ست�ساعد المتابعة المنتظمة لجهازك المناعى طبيبك على و�صف العالج الالزم للوقاية
من بع�ض الأمرا�ض االنتهازية التى ت�ؤثر فى المتعاي�شين مع الفيرو�س.
وت�ؤكد احتماالت تعر�ض المتعاي�شين مع الفيرو�س للإ�صابة بالأمرا�ض االنتهازية� ،أهمية معرفة حالة الفيرو�س .وال يعرف كثير
من المتعاي�شين مع الفيرو�س الذين ي�ؤجلون �إجراء االختبار �أنهم �إيجابيون للفيرو�س �إال عندما ي�صابون بمر�ض خطير ،وربما
يكون مهددا للحياة �أحيانا .وبمعرفة حالة الفيرو�س لديك يمكنك االعتناء ب�صحتك والت�أكد من متابعتها دوريا .ف�إذا كنت متعاي�شا
مع الفيرو�س ،يمكن لطبيبك و�صف دواء بو�سعه وقايتك من الإ�صابة بالأمرا�ض االنتهازية.

عيـــادة
مركز الفح�ص
لحالة الفيرو�س
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ي�ضطلع المتعاي�شون مع الفيرو�س
بدور مهم فى تعزيز ال�صحة ،لأنف�سهم
ول�شركائهم ولأ�سرهم ولمجتمعاتهم.
وي�ؤكد مفهوم «ال�صحة الإيجابية
والكرامة والوقاية» دور الأ�شخا�ص
الإيجابيين فى جميع �أ�شكال تعزيز
ال�صحة والوقاية من الفيرو�س.
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�إذا كنت �إيجابيا وو�صف الطبيب دواء لحالتى،
فهل لى �أن �أبد�أ العالج الم�ضاد للفيرو�سات القهقرية ببطء -لنقل مثال بتناول قر�ص واحد كل مرة؟
نظرا لتحور الفيرو�س با�ستمرار ،ف�سرعان ما يكت�سب مقاومة لأى دواء بمفرده .وحينما تتطور المقاومة ال تغدو العقاقير فعالة
كما كانت من ذى قبل وي�أخذ م�ستوى �أعداد الفيرو�س فى الدم فى الرجوع �إلى و�ضعه ال�سابق .وللحيلولة دون ن�شوء هذه المقاومة
�أو لإبطاء وتيرتها� ،سي�صف لك الطبيب ثالثة عقاقير م�ضادة للفيرو�سات القهقرية (توليفة من العقاقير)؛ رغم توافر توليفات
عدة من العقاقير حاليا فى قر�ص واحد .وتحقق توليفة العقاقير �أق�صى ت�أثير ممكن وتقلل من احتماالت ن�شوء مقاومة للعقاقير
من خالل مهاجمة الفيرو�س بطرق مختلفة.
تبدو توليفة العقاقير معقدة .فكيف �أت�أكد من قدرتى على االلتزام بها وتناولها وفقا لما هو مقرر؟
توليفة عالج الفيرو�س لي�ست ب�سيطة .ومع ذلك ،فبا�ستخدام جرعة من قر�ص واحد بدمج عدد ي�صل �إلى ثالثة عقاقير فى قر�ص
واحد� ،أ�صبح الأمر �أكثر �سهولة .وقد يحتاج الإيجابيون منا للفيرو�س الذين يتلقون عالجا �إلى تناول عدة عقاقير ،ال�سيما �إذا كانت
الإ�صابة بالفيرو�س فى مرحلة متقدمة كما نحتاج عالجا لأمرا�ض انتهازية �أخرى .وي�شار �إلى تناول الأدوية المو�صوفة فى كثير
من الأحيان «بااللتزام بالعالج» .ونظرا للأهمية ال�شديدة لاللتزام بالعالج فى حالة الإ�صابة بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى،
فينبغى �إعطاء مزيد من االهتمام للت�أكد من تناول عقاقير عالج الفيرو�س وفقا لما هو مو�صوف تماما.
ف�إذا �سهوت عن بع�ض الجرعات �أو لم ت�ستطيع تناولها فى حينها� ،أو خالفت النظام الغذائى للعالج ،لن تكون الأدوية بالفعالية
المطلوبة و�ستن�ش�أ مقاومة لها ب�سرعة �أكبر .وربما يكون لديك قيود معينة على تناول الطعام وفقا لنظامك الغذائى (مثل الحاجة
�إلى تناول الأدوية مع الطعام) وربما تحتاج �إلى حفظ واحد �أو �أكثر من �أدويتك فى الثالجة.
ومن المت�صور للمتعاي�شين منا مع الفيرو�س ممن ي�صف لهم الطبيب توليفة تت�ضمن عقاقير ونظاما غذائيا� ،أن ي�ضعوا
نظاما �شخ�صيا لاللتزام بالعالج .و�ستعتمد طبيعة هذه الخطة على النظام الغذائى للعالج الخا�ص بك وعلى العوامل الم�ؤثرة فى
حياتك .وقبل مغادرتك لمكتب الطبيب مع نظامك الغذائى الجديد للعالج ،ناق�ش خطتك لاللتزام بالعالج مع طبيب �أو ممر�ضة
�أو م�ست�شار طبى لتحديد ال�سبل التى تمكنك من �إنجاحها فى حياتك .وهاكم بع�ض الأفكار لاللتزام بالعالج:
•ان�شئ تقويما يوميا لتنظيم عالجك فى نظامك اليومي المعتاد.
•ا�ستخدام دفترا يوميا �أو �أ�سبوعيا لاللتزام بمواعيد العالج.
•ا�ستخدم جهاز ا�ستدعاء �أو منبها لتذكيرك بموعد تناول الجرعات.
•اعتمد على الأ�صدقاء و�أفراد الأ�سرة �أو زمالء الغرفة لم�ساعدتك على تذكر المواعيد.
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• نظافة الغذاء
•اغ�سل يديك بعناية قبل �إعداد الطعام.
•اف�صل بين الغذاء المطهو وغير المطهو
•اختر الأطعمة الم�أمونة (تجنب الألبان غير المب�سترة واغ�سل الفواكه والخ�ضراوات الطازجة جيدا).
•قم بطهى الطعام طهيا جيدا
•تناول الطعام فور طهيه
• القلق وال�ضغط :خفف وط�أة القلق وال�ضغط لأدنى حد ممكن .ويمكن �أن ي�ساعدك فى ذلك �أن يكون لديك �شبكة دعم
اجتماعى  ،ومار�س الريا�ضة دوريا واح�صل على ق�سط وافر من النوم.
• تجنب التدخين :يدمر التدخين الرئتين وغيرها من الأع�ضاء ويزيد اال�ستعداد للإ�صابة بالعدوى.
• الرعاية الطبية :احر�ص على �إجراء فحو�ص ومتابعة طبية دورية.
• الأدوية :تجنب تناول الأدوية غير ال�ضرورية ،و�إذا كنت تتناول �أدوية �أخرى غير مرتبطة بالفيرو�س ،فناق�شها مع طبيبك.
�إذا �أثبت االختبار �إيجابيتى للفيرو�س ،فهل يعنى ذلك �أننى �أحتاج �إلى بدء العالج فورا؟
كال ،لكن ينبغى �أن تبحث عن طبيب فورا يكون خبيرا فى الفيرو�س لمتابعة �إجرائك لالختبارات وتقديم الم�شورة الطبية .كما
�سيراقب طبيبك حالتك ال�صحية دوريا و�سيقرر لو احتجت �أن – ومتى – تبد�أ تناول عالجا م�ضادا للفيرو�سات القهقرية/غير
ذلك من الأدوية ،وهو ما �سيتوقف على عوامل مختلفة ،بما فيها نتائج فحو�ص الدم .و�سيقيم تاريخك الطبى ال�سابق ويتحقق من
حالتك ال�سريرية ،ويقوم بفح�صك ويجرى اختبارات �إ�ضافية لك لتقييم مرحلة �إ�صابتك بالفيرو�س.
و�أحد الأمور التى �سيهتم بها طبيبك هى عدد خاليا � CD4إذ يتكون جهاز المناعة من خاليا دم بي�ضاء مختلفة تحمى
الج�سم من الأمرا�ض .وحينما يعمل جهاز المناعة ب�صورة طبيعية ف�إن خاليا ( CD4وتعرف �أي�ضا بخاليا «ت» الم�ساعدة �أو
بخاليا «ت») تحمى الج�سم باكت�شاف الفيرو�سات والبكتيريا وتدميرها .ويعنى وجود �أعداد كبيرة من الفيرو�س �أن فيرو�س نق�ص
المناعة الب�شرى قد �شل حركة عدد كبير من خاليا .CD4

�شخ�صت �إ�صابتى بالفيرو�س منذ ما يربو على 22
عاما فما لبثت �أن �شاركت فورا تقريبا فى �أن�شطة
رعاية مر�ضى الإيدز – �أوال فى المملكة المتحدة
حيث �شاركت فى ت�أ�سي�س �أول منظمة لرعاية
الن�ساء الإيجابيات للفيرو�س – ثم �شاركت على
ال�صعيد الدولى من خالل العمل فى الم�ؤتمرات
الدولية للمتعاي�شين مع الفيرو�س ،وكذلك فى
ال�شبكة العالمية لهم ،وفى الجماعة الدولية للن�ساء
المتعاي�شات مع الفيرو�س.
وبعد مرور  20عاما مازلت حيا و�أفي�ض حيوية
و�أعمل مع الأمم المتحدة ،وقد نجوت فى حين
ق�ضى معظم نظرائى فى ثمانينيات القرن الع�شرين
نحبهم منذ �أمد بعيد .ولأننى ولدت فى بلد يتمتع
بنظام رعاية �صحية مجانى فقد تمكنت من
الح�صول على عالج م�ضاد للفيرو�سات القهقرية،
�أ�صبح متاحا حينما كنت فى �أم�س الحاجة �إليه.
وحينما بد�أت العالج كان عدد «الخاليا الليمفاوية
الم�ساعدة»  CD4يعد على �أ�صابع اليد فا�ست�سلمت
لقدرى وهي�أت نف�سى �إلى حد كبير جدا �إلى �أننى
لن �أحيا طويال .ورغم �أن الأمر قد يبدو غريبا،
فقد كان تعافى ج�سمى رائعا� ،إال �أن الأمر ا�ستغرق
بع�ض الوقت حتى تكيفت نف�سيا مع كونى �أ�ستعيد
�صحتى ومع تمتعى بالفعل برفاهية القدرة على
ت�أمل الم�ستقبل الممتد �أمامى ل�سنوات بدال من
�أ�شهر معدودة.
كيت طوم�سون – الم�ؤ�س�س الم�شارك
لجماعة العاملين بالأمم المتحدة الإيجابيين«
»للفيرو�س
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وال يمكن ف�صل �أى عامل بالأمم المتحدة
�أو تنزيل درجته الوظيفية �أو حرمانه
من الترقية �أو الوظيفة ا�ستنادا �إلى
�إيجابيته للفيرو�س فح�سب.
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هذه المعلومات مثلما تفعل مع جميع البيانات الطبية ال�شخ�صية.
ف�إذا واجهتك �صعوبات ،فى �أى وقت ،فى �أداء وظيفتك نتيجة �إ�صابتك بالفيرو�س ،ف�إن الأمم المتحدة �ستعمل معك لمواءمة و�ضع
عملك حتى يمكنك موا�صلة العمل بها مادامت حالتك ال�صحية ت�سمح لك بالإ�سهام الفعلى فى اال�ضطالع بوالية المنظمة.
�إذا �أثبت االختبار �إيجابيتى للفيرو�س ،هل يعنى هذا �أننى �س�أمر�ض عما قريب؟
لي�س بال�ضرورة �أن تمر�ض عما قريب �إذا �أثبت االختبار �إيجابيتك للفيرو�س .فحتى فى حالة عدم تلقى عالج ،ال تظهر عادة �أى
�أعرا�ض لأمرا�ض مرتبطة بالفيرو�س عقب الإ�صابة �إال بعد م�ضى فترة زمنية طويلة .ونتيجة للتطور الطبى الم�ستمر� ،أ�ضحى
المتعاي�شون مع الفيرو�س الآن قادرين على اال�ستمتاع بال�صحة وموا�صلة الإنتاج رغم وجود الفيرو�س .وف�ضال عن ذلك ،يجرى
عدد هائل من البحوث الكت�شاف �أنواع من العالج ت�ستثمر تلك الموجودة بالفعل .وتمثل الإ�صابة بالفيرو�س حالة طبية رئي�سية
ينبغى التعامل معها بجدية ،ولكنها ال تعنى حكما بالموت.
ماذا �أ�صنع لحماية �صحتى؟
ت�شجع الأمم المتحدة جميع العاملين على العناية ب�صحتهم ،ولكن ي�شكل هذا �أهمية خا�صة لأولئك الإيجابيين للفيرو�س .ومن
الممار�سات الجيدة للجميع �أن يتبعوا المبادئ التالية الخا�صة بالحياة ال�صحية.
• التغذية :تناول مقادير مالئمة من الغذاء وكل �أطعمة �صحية من العنا�صر الغذائية ،وهى:
•البروتينات  -اللحوم والأ�سماك وفول ال�صويا والمك�سرات ت�ساعد على بناء الع�ضالت والحفاظ عليها.
•المواد الكربوهيدراتية -تمد المواد الكربوهيدراتية الج�سم بالطاقة وتوجد فى الحبوب والبذور والخ�ضراوات
والمك�سرات.
•الفيتامينات -توجد الفيتامينات فى الفواكه والخ�ضراوات الطازجة .وتقوى الفيتامينات جهاز المناعة وت�ساعد على
مقاومة الأمرا�ض.
•الدهون -ينبغى تناول الدهون بمقادير قليلة .وينبغى التركيز على الدهون غير الم�شبعة الموجودة فى المك�سرات
والحبوب والزيوت النباتية والبقول ،مع تجنب الدهون الم�شبعة ،بما فيها الزبدة والمنتجات الحيوانية مثل دهن
الخنزير وال�شحوم.
•المياه النظيفة :تناول كميات وفيرة من ال�سوائل� .إذا لم تكن مت�أكدا من نقاء �إمدادات المياه العامة ،فقم بغلى المياه
التى ت�شربها �أو� ،إذا �أمكن ،تناول مياها جاهزة معب�أة فى زجاجات.
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�إطالع �آخرين م�ؤتمنين على هذه المعلومات مثل �أحد الم�شرفين �أو الزمالء �أو المتخ�ص�صين فى الموارد الب�شرية �أو الأطباء فى
الأمم المتحدة .وهناك �أ�شياء يجب �أال تن�ساها باعتبارك موظفا فى الأمم المتحدة ،مثل حقيقة �أن عقدك و�أحكام توظيفك يجب �أن
تكون هى نف�سها لو لم تكن متعاي�شا مع الفيرو�س ،و�أنه ينبغى �أن تتاح لك فر�ص الترقى والتدرج الوظيفى المتاحة لغيرك .وربما
يي�سر الإف�صاح عن حالتك من �إبدائك ال�صراحة وال�صدق ب�ش�أن الأ�سباب التى تجعلك بحاجة �إلى �إجازة لتلقى الرعاية الطبية� ،أو
�أ�سباب احتياجك للعمل بمواعيد �أكثر مرونة .هل �إذا قررت الإف�صاح عن حالتك لر�ؤ�سائك و�/أو زمالئك ،ف�ستغدو �أكثر قدرة على
معالجة الو�ضع �إذا ظهر للعلن .يعتقد بع�ض النا�س �أن �إخفاء �إ�صابتهم بالفيرو�س �سي�ؤدى فى المدى الطويل �إلى �ضغوط وم�شاعر
قلق .وفى خاتمة الأمر ،مع ذلك� ،سواء �أف�صحت �أم ال ،ف�أنت �صاحب القرار ب�ش�أن حالتك.
وقد يمثل الإف�صاح عن حالة الإ�صابة بالفيرو�س �أحد �أ�صعب التحديات التى قد يواجهها متعاي�ش مع الفيرو�س .ف�إذا قرر
�أحد الأ�شخا�ص �أنه يثق بك بما يكفى لإطالعك على هذه المعلومات ،فقدم له الدعم وطم�أنه �إلى �أنه يمكنه االعتماد عليك فى
حفظ الأمر طى الكتمان .ومن المهم حفظ المعلومات طى الكتمان مثلما تفعل مع �أى معلومات �شخ�صية �أخرى ي�أتمنك عليها
�شخ�ص �آخر.
هل �ست�سمح لى الأمم المتحدة بموا�صلة عملى �إذ �أثبت االختبار �إيجابيتى للفيرو�س؟
نعم .ال يمكن ف�صل العاملين بالأمم المتحدة �أو تنزيل درجتهم الوظيفية �أو حرمانهم من الترقية �أو التعيين ا�ستنادا فقط �إلى
�إ�صابتهم بالفيرو�س .ومعظم المتعاي�شين مع الفيرو�س قادرون تماما على موا�صلة عملهم – �سواء داخل منظومة الأمم المتحدة
�أو خارجها .وفى منظومة الأمم المتحدة ،ف�إن القدرة على �أداء المهام المطلوبة هى ال�شرط الطبى الوحيد للعمل.
وحينما ت�شغل وظيفة جديدة فى الأمم المتحدة �أو تر�سل فى مهمة ،تجرى الخدمات الطبية بالأمم المتحدة فح�صا طبيا
لتحديد اللياقة الج�سمانية للمهمة .وال تن�س �أن الخدمات الطبية بالأمم المتحدة ال تجرى اختبارات تلقائيا الكت�شاف الفيرو�س
�سواء لإ�صدار ت�صريح طبى �أو للفحو�ص الطبية الدورية ال�شاملة .وقد ترف�ض الخدمات الطبية بالأمم المتحدة اعتمادك
باعتبارك الئقا لوظيفة معينة ،ا�ستنادا �إلى طبيعة المهمة ومكانها وحالتك ال�صحية .وفى كل هذه الحاالت ،ف�إن المتخ�ص�صين
الطبيين الم�ؤهلين ي�صدرون قرارهم بعد �إجراء تقييم فردى م�ستقل لحالتك ال�صحية؛ وال ي�سمح با�ستبعاد المتعاي�شين مع
الفيرو�س ب�صفة عامة من �شغل الوظائف فى الأمم المتحدة .وربما يكون من م�صلحتك الإف�صاح عن حالتك للخدمات الطبية �إذا
جرى نقلك �إلى مكان عمل لي�س به خدمات طبية جيدة �أو �إمدادات جيدة من الأدوية الالزمة لعالج الفيرو�س .ف�إذا �سحب الت�صريح
الطبى المطلوب لمهمة جديدة ،فلن تقوم الخدمات الطبية للأمم المتحدة بالإف�صاح �سواء لرئي�سك �أو لزمالئك عن طبيعة �أى
حالة �صحية ك�شفت �أنت عنها �أو اكت�شفت خالل فح�ص طبى� ،أو تزيل اللثام عن �أ�سباب عدم الت�صريح لك بالعمل فى مكان �أو مع
مهمة معينة .ف�إذا قررت الإف�صاح عن حالة الفيرو�س لديك لهم ،ف�إن الخدمات الطبية بالأمم المتحدة �ستحافظ ب�شدة على �سرية
معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم
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«جماعة العاملين بالأمم المتحدة»� :شبكة
لموظفى الأمم المتحدة المتعاي�شين مع
الفيرو�س
هى «جماعة العاملين بالأمم المتحدة المتعاي�شين
مع الفيرو�س» وهى تجمع بين العاملين
المتعاي�شين مع الفيرو�س فى الأمم المتحدة من
مختلف المناطق والمنظمات .وين�ص بيان مهمتها
على ما يلى« :توحيد ال�صف من �أجل الت�ضامن
والم�ساواة والتقبل للمتعاي�شين مع الفيرو�س فى
منظومة الأمم المتحدة من خالل زيادة الوعى
وتغيير ال�سيا�سات وح�شد الت�أييد» .وتتيح الجماعة
�إ�سداء الن�صح بين النظراء وتوفير الدعم والم�شورة
فيما يتعلق بالفيرو�س فى �أماكن العمل للعاملين
فى الأمم المتحدة وال�شركاء الخارجيين .و�إذا كنت
ترغب فى مزيد من المعلومات� ،أو فى االن�ضمام،
يرجى زيارة. www.unplus.org :
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برنامج الأمم المتحدة للرعاية ال�صحية للعاملين بها المعنى بالفيرو�س على موقع www.uncares.org :للمزيد
من المعلومات .وعدد �أماكن العمل التى لديها جماعات دعم �آخذ فى التزايد .وحينما نت�شارك فى تبادل الخبرات مع الآخرين
المتعاي�شين مع الفيرو�س ،يمكننا تقليل بواعث قلقنا ،وتعلم ا�ستراتيجيات جديدة للتعامل مع العدوى بالفيرو�س ،وبناء �صداقات
جديدة مع �آخرين يواجهون التحديات نف�سها .ويمكن االطالع على معلومات �أخرى عن «جماعة العاملين الإيجابيين للفيرو�س
فى منظومة الأمم المتحدة» ،على الموقع التالىwww.unplus.org :
و�إذا �أردت التحدث فى �سرية �إلى ا�ست�شارى بالأمم المتحدة متخ�ص�ص فى الفيرو�س خارج مكان عملك ،فيمكنك االت�صال بمكتب
م�ست�شار العاملين بالأمم المتحدة فى نيويورك على هاتف � + 1 – 212 – 963 – 4782أو �إر�سال خطاب بالبريد
االلكترونى مرفقا به رقم هاتفك �إلى HIVadvice@uncares.org :ويمكن �أن يت�صل بك الم�ست�شار.
�إذا �أثبت االختبار �إيجابيتى للفيرو�س ،فماذا �أ�صنع؟
�أوال ،ا�ستمع بعناية لما يقوله لك اال�ست�شارى فى مركز االختبارات .و�سيزودك بمعلومات مهمة عن الخطوات التالية ،و�أين تلتم�س
الرعاية الطبية و�أين تلتم�س الدعم .ف�إذا ن�سيت �شيئا �أو لم تملك م�شاعرك ،فات�صل واطلب التحدث مع اال�ست�شارى مجددا .ويجد
كثير من النا�س �صعوبة فى حفظ المعلومات فى �أذهانهم فى �أول مرة لأنهم ال ي�ستطيعون التركيز.
قم بزيارة طبيب متخ�ص�ص فى الفيرو�س لإجراء اختبار ثان لك لت�أكيد النتيجة و� ،إذا �أكدت النتيجة �إيجابيتك ،لبدء نظام
عالجك الطبى .ف�إذا �ساورك القلق من احتمال تعري�ضك �شخ�ص �آخر للفيرو�س من خالل جماع غير محمى ،فبو�سع م�ست�شارك
�أو طبيبك م�ساعدتك ب�إحاطتك علما ب�أ�ساليب تنتهجها لت�شجيعهم على �إجراء اختبار الفيرو�س .وينبغى دوما �أن تكون الممار�سة
الجن�سية �أكثر �أمنا .ف�إذا �أحطت نف�سك علما بمختلف الق�ضايا المتعلقة بالفيرو�س ف�ستغدو �شريكا متمتعا بالكفاءة لطبيبك فيما
يتعلق بالحفاظ على �صحتك.
�إذا �أثبت االختبار �إيجابيتى للفيرو�س ،هل يجب على �إخبار �أى �شخ�ص فى مكان العمل؟
�أخ�شى �أن �أتعر�ض للتمييز �أو �سوء المعاملة .من �أخبر وكيف؟
لي�س مطلوبا من المتعاي�ش مع الفيرو�س الإف�صاح عن حالته .وبالن�سبة للمتعاي�شين منا مع الفيرو�س ،قد يكون من ال�صعب تقرير
هل ينبغى �أن �أخبر �أحدا ،ال�سيما لو كان زميال �أو م�شرفا ،ومتى .فمن الطبيعى ال�شعور بالقلق �إزاء احتمال التعر�ض للرف�ض والنبذ
من الأ�سرة �أو الأ�صدقاء �أو الجيران �أو الزمالء .ومازال التمييز �ضد المتعاي�شين مع الفيرو�س �شائعا جدا ،ولذا ينبغى للإيجابيين
للفيرو�س منا �أن يفكروا فيمن يمكننا ائتمانه على هذه المعلومات.
ورغم �أننا ب�صفتنا عاملين فى الأمم المتحدة ،لن نجبر على الإف�صاح عن حالتنا حيال الفيرو�س ،فربما تكون ثمة فوائد فى
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لقد تعلمنا الكثير من الزمالء فى الأمم المتحدة الذين اكت�شفوا �أنهم متعاي�شون مع الفيرو�س .فقد قالوا �إن الرعب تملكهم
حينما �أجروا االختبار ،وا�ضطربوا حينما علموا �أنهم متعاي�شون مع الفيرو�س .ورغم ذلك ،فقد �أبلغونا �أنهم تعلموا التعاي�ش مع
النتائج وغدوا قادرين على الم�ضى قدما فى حياتهم لأنهم يحيطون علما الآن بالمعلومات التى يحتاجونها لحماية �أ�سرهم ورعاية
�أنف�سهم ومن المفيد غالبا للأزواج �أن يتوجهوا معا لطلب الم�شورة و�إجراء االختبارات الخا�صة بالفيرو�س..
ربما تفكر فى ا�ستدعاء �صديق �أو عزيز عليك ليكون مت�أهبا للتحدث �إليه ،وفقا لم�ستوى القلق الذى ي�ساورك ب�ش�أن ت�سلم نتائج
اختبارك .ورغم �أنه �سيتاح لك ا�ست�شارى بعد االختبار لتهدئة روعك وتزويدك بالمعلومات ذات ال�صلة ،فمن المفيد �أي�ضا �أن تتمتع
ب�شبكة دعم لت�ساعدك على تجاوز م�شاعرك.
حتى متى يمكننى االنتظار لإجراء اختبار الفيرو�س عقب �أى تعر�ض محتمل؟
يو�صى ب�أن تجرى اختبار الفيرو�س فورا عقب التعر�ض المحتمل .ويمكن اال�ستفادة من هذا االختبار الأول باعتباره خط �أ�سا�س.
ف�إذا كنت تعرف �أنك �سلبى قبل التعر�ض المحتمل ،ف�إن �أى نتيجة �إيجابية �ستكون دليال على تعر�ضك للعدوى بعد اختبارك الأخير.
�أما �إذا جاء االختبار �سلبيا ،ف�إن هذا ال يعنى �أنك لم تتعر�ض له .بل يعنى �أنه ينبغى عليك االنتظار لمدة ثالثة �أ�شهر ثم تجرى
اختبارا ثانيا للفيرو�س.
ورغم �أن اختبارات اكت�شاف الأج�سام الم�ضادة للفيرو�س �شديدة الدقة ،فهناك «فترة ترب�ص» تمتد من ثالثة �إلى اثنى ع�شر
�شهرا ،وهى الفترة بين العدوى بالفيرو�س وظهور �أج�سام م�ضادة له يمكن اكت�شافها .وفى حالة االختبارات الأ�شد دقة الكت�شاف
الفيرو�س والتى يو�صى بها حاليا ،تمتد فترة الترب�ص ثالثة �أ�شهر .وت�ستغرق هذه الفترة وقتا �أطوال �إذا �أجريت اختبارات �أقل
دقة.
وخالل فترة الترب�ص ،ال يوجد لدى الم�صابين بالفيرو�س �أج�سام م�ضادة فى دمائهم يمكن اكت�شافها ب�إجراء االختبار .ومع
ذلك ،ف�إن الم�صاب يكون لديه معدالت مرتفعة من الفيرو�س فى �سوائل الج�سم مثل الدم وال�سائل المنوى والإفرازات المهبلية
ولبن الأم .وخالل هذه الفترة يمكن �أن ينتقل الفيرو�س ب�سهولة �أكبر بدرجة كبيرة حتى رغم �أن اختبار الفيرو�س قد ال يظهر �أنك
م�صاب بالفيرو�س.
�أخ�شى من �أن يثبت االختبار �إيجابيتى للفيرو�س ،ف�أ�صبح وحيدا� .ألي�س كذلك؟
كال .ال يحتاج �أى واحد منا �أن ي�صبح وحيدا �إذا ثبت �أنه �إيجابى للفيرو�س .فماليين الأ�شخا�ص فى �شتى بقاع العالم يتعاي�شون مع
الفيرو�س .ورغم ذلك ف�إن فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى يثير بع�ض التحديات ال�صعبة .ف�إذا ثبتت �إيجابيتك للفيرو�س ،ينبغى
لك �أن تفكر فى االت�صال ب�إحدى منظمات الرعاية المعنية بالإيدز �أو بمركز تن�سيق الأمم المتحدة المعنى بالفيرو�س فى بلدك
للح�صول على معلومات عن جماعات الدعم التى يمكنك االن�ضمام �إليها .كذلك ،يمكنك �أن تفكر فى اللجوء �إلى دليل خدمات
معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم
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ينبغى �أن نعرف جميعا حالتنا �إزاء
الفيرو�س .ويمكن �أن ي�ساعدنا �إجراء
االختبار على الحد من بواعث القلق
وو�ضع خطة �شخ�صية للوقاية من
الفيرو�س بالتعاون مع ا�ست�شارى م�ؤهل.
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هل ينبغى �أن �أجرى اختبار الفيرو�س؟
نعم .ففى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ،يغدو من المهم �إجراء االختبار ،حيث يعد ال�سبيل الوحيد لمعرفة حالتك .ف�إذا
�أثبت االختبار �أنك �إيجابى للفيرو�س ،فيمكنك اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية لمواءمة �أ�سلوب حياتك ريثما يراقب الطبيب حالتك
ال�صحية حتى تبد�أ العالج فى التوقيت الأكثر فعالية� .أما �إذا �أثبت االختبار �سلبيتك للفيرو�س ،فقد ت�ساعدك النتيجة على تقليل
بواعث القلق وتتيح لك الفر�صة لمواءمة خطتك للوقاية من الفيرو�س وفقا لظروفك ال�شخ�صية بالتعاون مع ا�ست�شارى م�ؤهل.
وال تن�س �أن الوقاية من الفيرو�س ت�ستمر مدى الحياة و�أنه يجب عليك �أن تجرى اختبار الفيرو�س دوريا �إذا كان ثمة احتمال
لتعر�ضك له.
رغم �أن الأمم المتحدة ال توجب عليك �إجراء اختبار الفيرو�س ،ف�إن الخدمات الطبية بها ت�شجع جميع العاملين على معرفة
حالتهم �إزاء الفيرو�س .ويو�صى ب�شدة �أن يقوم جميع �أفراد الأ�سرة الن�شيطين جن�سيا �أو المحتمل �أن يكونوا قد تعر�ضوا للفيرو�س
بطرق �أخرى �أن يجروا االختبار .وب�صفتك من العاملين بالأمم المتحدة ،ال يتعين عليك الإف�صاح عن حالتك من الفيرو�س �إلى
الم�شرف على عملك �أو �إلى زميل �آخر فى العمل.
ويقدم دليل خدمات البرنامج الطبى لرعاية العاملين بالأمم المتحدة الخا�ص بالفيرو�س على الإنترنت قائمة بالم�صادر
المعتمدة اللتما�س الم�شورة و�إجراء االختبار للفيرو�س فى مكان عملك؛ ويمكنك �أي�ضا اال�ستعالم من الخدمات الطبية للأمم
المتحدة �أو �أى طبيب تعينه الأمم المتحدة فى محل عملك .و�سي�ضمن التوجه لأحد هذه المرافق المو�صى بها لإجراء االختبارات
�أن تتلقى الم�شورة والمعلومات المالئمة وال يو�صى ب�إجراء اختبارات الفح�ص الذاتى.
«لأكن �صادقا ،لو لم �أجر االختبار ،لو لم �أعرف (حالتى للفيرو�س) ،لم يكن ذلك ليجعلنى �سلبيا له؛ بل كان �سيجعلنى جاهال
فح�سب» �أحد العاملين المتعاي�شين مع الفيرو�س (من ا�سطوانة دى فى دى �أ�صدرها مكتب الأمم المتحدة لعمليات حفظ ال�سالم
«الخطر الم�ستتر ،فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى وحفظ ال�سالم»  ،2007عمن �أثبت االختبار �إيجابيته للفيرو�س).
ال �أعتقد حقا �أننى معر�ض لخطر العدوى بالفيرو�س .ف�إذا لم �أكن معر�ضا للخطر ،فلماذا �أجرى االختبار؟
�أنت وحدك فح�سب من ي�ستطيع تقييم مدى تعر�ضك لخطر العدوى .ومع ذلك فدائما ما تظهر الدرا�سات التى �أجريت فى �صفوف
المتعاي�شين مع الفيرو�س �أن ن�سبة كبيرة من المتعاي�شين معه كانوا غافلين عن الخطر قبل ت�شخي�ص حالتهم .وتمثل معرفة
حالتك من الفيرو�س و�سيلة مهمة لحماية �صحتك والحفاظ عليها.
�أخ�شى �إجراء اختبار الفيرو�س لأننى لو علمت �أننى �إيجابى له ف�سيكدر هذا �صفو حياتى.
قد يكون �إجراء االختبار للفيرو�س مخيفا .فمتى تي�سر اختر مرفقا لالختبار به ا�ست�شارى م�ؤهل لتوفير الدعم الالزم لك وللإجابة
عن �أ�سئلتك قبل تلقيك النتائج ووقت تلقيها.
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لكى نتعاي�ش ب�صحة جيدة مع
الفيرو�س ،ينبغى علينا وعلى
�أ�سرنا:

م
ال �شور
ة
فيرو�سحول

•التما�س الم�ساعدة �أو المعلومات والدعم؛
•العناية ب�صحتنا؛
•االهتمام بو�ضعنا المالى؛
•االلتزام الدقيق بمواعيد العالج عند الحاجة �إليه؛
•التخطيط للم�ستقبل؛
•االهتمام بمن نعول؛
•جعل مكان عملنا �آمنا وعادال ومنتجا من خالل
التحدث ب�صراحة عن الفيرو�س واحترام حقوق جميع
العاملين ،ونحن من بينهم ومعنا الآخرين الذين
يتعاي�شون مع الفيرو�س.

معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم
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•من هم الم�سئولون عن حفظ المجموعات الأولية للوقاية بعد التعر�ض فى مكان عملك؟

•هل يمكنك ذكر بع�ض �أفكارك عن خطتك ال�شخ�صية للوقاية من الفيرو�س؟

•كيف تعتزم التوا�صل مع �شريكك (�شركائك)� ،أطفالك ،غيرهم من �أفراد الأ�سرة والأ�صدقاء ب�ش�أن الفيرو�س والوقاية منه؟
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حماية �أنف�سنا والآخرين من الفيرو�س

•كيف تحمى نف�سك والآخرين من الفيرو�س؟

•�أين تتوقع �أن توفر لك الأمم المتحدة �شروحا عملية لكيفية ا�ستخدام الواقيات – الذكرية والأنثوية؟

•من �أين تح�صل على الواقيات (الذكرية والأنثوية) فى منطقتك المحلية؟
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� nأ�شكال �أخرى من �سبل الوقاية؟

ماذا عن �سبل وقاية الن�ساء تحديدا؟
تتعر�ض الن�ساء لت�أثير �أ�شد �ضراوة للفيرو�س مما يتعر�ض له الرجال ،نتيجة لمجموعة من العوامل االجتماعية واالقت�صادية
والبيولوجية .فالن�ساء ال�شابات يتعر�ضن لخطر الإ�صابة بالفيرو�س بدرجة �أكبر قليال لأن فتحة الرحم (عنق الرحم) لم تن�ضج
لديهن ن�ضجا كافيا وجدارها لم يكت�سب ال�سمك المطلوب ليغدو حاجزا فعاال .وت�شكل الن�ساء ما يناهز ن�صف �إجمالى المتعاي�شين
مع الفيرو�س فى �شتى �أرجاء العالم
ف�إذا كنت امر�أة ،فينبغى �أن تدركى حقك فى حماية نف�سك من الفيرو�س و�أن تعلمى �سبل تحقيق ذلك .وت�ؤدى ممار�سة
االنتهاكات والعنف والتمييز القائمة على �أ�سا�س النوع االجتماعى �ضد الن�ساء �إلى زيادة احتماالت �إ�صابتهن بالفيرو�س .فقد تملى
تقاليد النوع االجتماعى فى بلدك ،مثال ،عليك كامر�أة �أال تطلعى على المعلومات الالزمة عن الممار�سة الجن�سية و�أن يكون دورك
فيها �سلبيا فح�سب ،مما قد يجعلك �أقل قدرة على التفاو�ض للح�صول على ممار�سة جن�سية �أكثر �أمنا �أو لال�ستفادة من الخدمات
المالئمة .ولذا فمن المهم �أن تتفاو�ضى ل�ضمان ممار�سة جن�سية �أكثر �أمنا فى العالقة القائمة وكذلك مع �أى �شريك جديد.
ولحماية نف�سك ،البد �أن تتعلمى المهارات المنا�سبة التى تحتاجينها ل�ضمان ممار�سة �أكثر �أمنا �إذا اخترت الم�شاركة فيها ،ولتتمكنى
من اال�ستفادة من خدمات الدعم مثل اللجوء �إلى دور رعاية الفتيات فى حالة التعر�ض لعنف قائم على النوع االجتماعى ولكى
تتمكنى من االعتماد على خدمات ال�شرطة و�إجراءات العدالة لتوفير الحماية لك �إذا اقت�ضى الأمر.
وت�صحيح م�سار العوامل االجتماعية االقت�صادية الأ�سا�سية التى ت�سهم فى زيادة خطر تعر�ض الن�ساء للعدوى بالفيرو�س
– عدم الم�ساواة بين الجن�سين والفقر ونق�ص الفر�ص االقت�صادية والتعليمية وعدم توافر �ضمانات حماية الحقوق القانونية
والإن�سانية – يمثل ركيزة �شديدة الأهمية .ويتحمل كل واحد منا م�سئولية حماية نف�سه والآخرين من التعر�ض للفيرو�س ،ال�سيما
الرجال الذين يتمتعون بال�سلطة االجتماعية للت�أثير فى (غيرهم من) الرجال لكى يعملوا على حماية �أنف�سهم و�شركائهم.
يمكن االطالع على لمحات �إر�شادية عن التفاو�ض ل�ضمان ممار�سة جن�سية �أكثر �أمنا على www.uncares.org

 nانتقال الفيرو�س من الأم �إلى الطفل

يرجى االطالع على الف�صل التالى من هذا الكتيب لمعرفة المزيد من المعلومات عن �سبل الوقاية لمنع الفيرو�س من االنتقال
من الأم �إلى الطفل.
معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم
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 nممار�سات الحقن الم�أمونة

و�إذا كنت �ضحية العتداء جن�سى،
فيحتمل �أنك تعر�ضت للفيرو�س .ومن حقك،
كموظف فى الأمم المتحدة ،تلقى عالج
للوقاية بعد التعر�ض.

ويمثل الجماع غير المحمى والإبر �أو
المحاقن الملوثة الم�ستخدمة لتعاطى
المخدرات الم�صدرين الرئي�سيين للإ�صابات
الجديدة بالفيرو�س.
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هل من الم�أمون لى �أن اتعر�ض للحقن؟
ال ينبغى لأحد �إطالقا (بمن فى ذلك متعاطى المخدرات عن طريق الحقن) �أن يعيد ا�ستخدام �إبرة �أو محقن �أو �أداة ا�ستخدمها
�شخ�ص �آخر من قبل للحقن من �أى نوع ولم تعقم تعقيما �سليما .ف�إذا تلقيت رعاية طبية من الخدمات الطبية فى الأمم المتحدة
�أو مقدم للرعاية ال�صحية مرتبط بها ،فكن على يقين من �أن ق�صارى الجهود قد بذلت للت�أكد من �أن �أدوات الحقن لم ت�ستخدم
من قبل ولن تعر�ضك لفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى .ف�إذا احتجت �إلى عملية حقن خارج �أماكن الرعاية ال�صحية التابعة للأمم
المتحدة ،فا�ستخدم �إبرا/محاقن ال ت�ستعمل �إال لمرة واحدة .ونظرا لأن ممار�سات الحقن الم�أمونة ال تطبق فى جميع �أماكن
الرعاية ال�صحية وربما ال يكون مي�سورا دوما �شراء �أدوات حقن معقمة ،ف�إن جميع مجموعات الأدوات الطبية المقدمة للم�سافرين
من العاملين فى منظمات الأمم المتحدة تت�ضمن �إبرا ومحاقن ت�ستخدم لمرة واحدة.
كيف يقى متعاطو المخدرات بالحقن �أنف�سهم من الفيرو�س؟
يعتبر الجماع غير المحمى وا�ستخدام �إبر �أو محاقن ملوثة لتعاطى المخدرات الم�صدرين الرئي�سيين للإ�صابات الجديدة
بالفيرو�س .وينبغى على متعاطى المخدرات اتخاذ خطوات للوقاية من التعر�ض للفيرو�س ،ال�سيما ب�ضمان تعاطى المخدرات ب�إبر/
محاقن نظيفة فى كل مرة .وفى كثير من �أرجاء العالم حيث ينت�شر تعاطى المخدرات بالحقن ،هناك برامج متاحة لتبادل الإبر/
المحاقن مع متعاطى المخدرات بالحقن ل�ضمان ح�صولهم على �أدوات حقن معقمة .وتظهر الدرا�سات �أن هذه البرامج تقلل من
خطر العدوى بالفيرو�س بدون الم�ساعدة على زيادة تعاطى المخدرات.
كما يمثل العالج بالعقاقير و�سيلة مهمة للحد من الأ�ضرار المرتبطة بتعاطى المخدرات .فعالج تعاطى مركبات الأفيون،
با�ستخدام جرعات مقننة ب�إ�شراف طبى من “الميثادون” �أو “البيُبرنورفين” متاح فى العديد من البلدان ونجح فى الحد من
الأ�ضرار الناجمة من تعاطى المخدرات بالحقن ،بما فى ذلك خطر الإ�صابة بالفيرو�س .ويمكن �أن ت�سهم �أي�ضا البرامج الناجعة
لإعادة ت�أهيل متعاطى المخدرات فى تجنب العدوى بالفيرو�س من خالل عمليات الحقن بالمخدرات .وت�شمل برامج الت�أمين
الطبى بالأمم المتحدة تكاليف برامج المعالجة هذه .وللإطالع على برامج العالج المتاحة ،يمكنك التحدث �إلى هيئة الخدمات
الطبية بالأمم المتحدة �أو �إلى مقدم الرعاية ال�صحية المرتبط بها.

هل يمكن لتعاطى مواد – ال تحقن – مثل الكحوليات �أو ال�ستن�شاق المخدرات� ،أن ت�سهم فى العدوى بالفيرو�س؟
نعم .فرغم �أن الكحوليات والمخدرات التى يجرى تعاطيها دون حقن ال تعر�ضك لدم �شخ�ص �آخر تعري�ضا مبا�شرا ،فيمكنها �أن
تخل بقدرتك فى الحكم على الأمور وتدفعك لخو�ض مخاطر (ال�سيما �أثناء الممار�سة الجن�سية) لم تكن لتقدم عليها لوالها.
الح ــياة فى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى

ماذا �أ�صنع لو تعر�ضت لحادث؟
يمكن �أن تقع الحوادث فى �أى وقت ،ولذا احتفظ دوما ببطاقة تحمل ا�سمك وف�صيلة دمك وا�سم ورقم هاتف من يمكن االت�صال به
ورقم هاتف �شركة ت�أمينك ال�صحى .وينبغى �أن تت�ضمن هذه البطاقة رقم هاتف م�سئولى الأمن فى الأمم المتحدة( .مدرج فى هذا
الكتيب بطاقة توعية .اف�صلها عن الكتيب وقم با�ستيفاء بياناتها واحملها معك طوال الوقت) .واحمل معك دائما هاتفا محموال
(جواال) �أو بطاقة ات�صال هاتفى �أو نقود معدنية لالت�صال من هاتف عمومى.
ماذا �أ�صنع لو تعر�ضت العتداء جن�سى؟
يمثل خطر التعر�ض العتداء جن�سى حقيقة ماثلة فى كل بقعة من بقاع العالم .ف�إذا كنت �ضحية العتداء جن�سى ،فربما تعر�ضت
لفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى .وينبغى �أن تحيط علما بالبروتوكول المحلى ال�ستخدام المجموعة الأولية للوقاية بعد التعر�ض
و�أن يت�صلوا فورا بالم�سئول عن حفظها .عند التعر�ض العتداء جن�سى ،حيث �سيقوم ب�إحالتك لتلقى العالج المنا�سب بما فى ذلك
و�سائل منع الحمل فى حاالت الطوارئ .ويو�صى ب�شدة �أن تلتم�س الرعاية الطبية و�أن تجرى فحو�صات طبية الكت�شاف �أى تعر�ض
محتمل لفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى �أو غيره من الأمرا�ض المعدية المنقولة جن�سيا و�أن تح�صل على م�شورة عن �سبل التغلب
على ال�صدمة النف�سية لالعتداء.
هل يمكن �أن �أ�صاب بالفيرو�س عند الم�شاركة فى ممار�سة الريا�ضة �أو غيرها من الأن�شطة؟
لم ت�سجل �إطالقا �أى حاالت للإ�صابة بالفيرو�س �أثناء ممار�سة �أن�شطة ريا�ضية .وفى حالة الإ�صابة بجرح مفتوح �أو نازف ،اتبع
االحتياطات المعيارية ،نظف الجرح و�ضع مطهرا �ضد الجراثيم وغط الجرح .و�إذ قررت �أنت �أو �أى من �أفراد �أ�سرتك �إجراء عملية
غير طبية تخترق الجلد �أو الأغ�شية ،مثل و�ضع ثقب الجلد وو�ضع و�شم ،ت�أكد من �أن الأدوات الم�ستخدمة معقمة.
من ال�صعب �أن تنتقل الإ�صابة بالفيرو�س ولكن الأدوات الم�ستخدمة فى هذه العمليات قد تمثل قدرا من الخطورة �إذا
ا�ستخدمت لأكثر من �شخ�ص ولم تعقم .ولذا ينبغى ا�ستعمال �إبر ت�ستخدم لمرة واحدة فقط من �أجل �ضمان �أف�ضل حماية.
ويمكن الإطالع www.uncares.org

عالجات الوقاية
لما بعد التعر�ض يجب �أن ت�ؤخذ
خالل � 72ساعة من التعر�ض

معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم
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االت�صال بم�سئولك المعين للأمن �إذا واجهت و�ضعا من هذا القبيل .و�إذا لم تعرف من هو م�سئولك المعين �أو م�سئول حفظ
المجموعات الأولية للوقاية ،ف�ستجد قائمة ب�أ�سمائهم على دليل خدمات الرعاية الطبية للعاملين بالأمم المتحدة الخا�ص
بالفيرو�س على موقع . www.uncares.org
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لالطالع على دليل خدمات الرعاية الطبية الخا�صة بالفيرو�س للعاملين بالأمم المتحدة ،عليك:
• زيارة موقع www.uncares.org
• ا�ضغط على “”HIV on Directory Services Cares UN
• ادخل الموقع باختيار منظمتك من القائمة المن�سدلة وكتابة كلمة ال�سر الخا�صة بك (ا�سم قارتك ب�أحرف �صغيرة ،مثل
�أفريقيا� ،آ�سيا� ،أمريكا الو�سطى� ،أورا�سيا� ،أوروبا� ،أمريكا ال�شمالية� ،أمريكا الجنوبية).
• ا�ضغط على “دخول”.
• اختر البلد الذى ترغب فى اال�ستف�سار عنه من القائمة المن�سدلة فوق الواجهة العري�ضة فى ال�صفحة.
• اطلع على المعلومات التى تحتاجها من الدليل العام �أو المتخ�ص�ص.
ولحماية بيانات االت�صال الخا�صة بالأ�شخا�ص المدرجين فيها ،يقت�صر ا�ستخدام “دليل الخدمات” الخا�صة بفيرو�س نق�ص
المناعة الب�شرى على العاملين بالأمم المتحدة و�أ�سرهم .ولالطالع على مزيد من المعلومات عن دليل خدمات الأمم المتحدة
الخا�ص بالفيرو�س ،ات�صل بقاعدة بيانات  .database@uncares.orgولمزيد من المعلومات عن برنامج الرعاية الطبية
للعاملين بالأمم المتحدة ،ات�صل بالعنوانinfo@uncares.org:

الح ــياة فى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى

ف�إذا كنت تعتقد �أنك تعر�ضت للفيرو�س – مثال فى حالة التعر�ض العتداء جن�سى؛ �أو نتيجة لحادث� ،أو اعتداء �إجرامى� ،أو
حادث �أمنى؛ �أو عند �إجراء الإ�سعافات الأولية ل�شخ�ص جريح ربما يكون م�صابا بالعدوى - 1و�أنت تعلم �أنك كنت �سلبيا للفيرو�س
قبل الحادث ،فينبغى عليك �أن تت�صل بم�سئول الأدوات الأولية للوقاية بعد التعر�ض فى مكان عملك.
و�إذا لم تعرف من هو المنوط به اال�ضطالع بهذه المهمة الحيوية ،فهناك بع�ض ال�سبل الكت�شاف ذلك.
•يمكنك زيارة دليل خدمات برنامج الأمم المتحدة للرعاية الطبية للعاملين بها على موقعwww.uncares.org :
للتعرف على المدير والم�سئولين عن المجموعة الأولية للوقاية بعد التعر�ض فى بلدك ومكان عملك.
•االت�صال بالمكتب المحلى لم�سئول الأمم المتحدة المعين ل�شئون الأمن (هو عادة مكتب المن�سق المقيم)
•االت�صال بوحدة الخدمات الطبية للأمم المتحدة �إذا وجدت فى محل عملك.
•االت�صال بم�سئول الموارد الب�شرية.
•اال�ستف�سار من م�سئولى التي�سيرات فى برنامج الرعاية الطبية للعاملين/ا�ستراتيجية التعليم فى الأمم المتحدة (هناك
قائمة بهم على .)www.uncares.org/facilitators
وت�ضم المجموعة الأولية للوقاية بعد التعر�ض العقاقير ال�ضرورية لمدة خم�سة �أيام التى �ستمهلك �أنت وطبيبك المعالج
الوقت الكافى ل�ضمان تلقيك العالج الالزم خالل الثالثة والع�شرين يوما المتبقية.
ف�إذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�س فينبغى �أال تتناول عقارا م�ضادا للفيرو�سات القهقرية �ضمن المجموعة الأولية للوقاية بعد
التعر�ض ،حيث قد ت�ضرك بزيادة خطر تن�شيط مناعتك �ضد هذه العقاقير ومن ثم تقلل خياراتك العالجية م�ستقبال حينما تحتاج
�إليها .ف�إذا كنت �ضحية العتداء جن�سى فربما ترغب فى اتباع �إجراءات منع الحمل فى حاالت الطوارئ.
والو�ضع الأمثل هو �ضرورة بدء الوقاية (تناول عقار م�ضاد للفيرو�سات القهقرية) خالل �ساعة �إلى �ساعتين – ولكن حتما
لي�س بعد � 72ساعة – عقب التعر�ض المحتمل لفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى .وت�شير البيانات �إلى �أنه كلما بد�أ العالج مبكرا،
زادت احتماالت النجاح .ومن الم�ست�صوب اال�ستعالم عن �سبل الح�صول على المجموعة الأولية للوقاية بعد التعر�ض ومعرفة ا�سم
م�سئول حفظ المجموعة الأولية قبل حدوث التعر�ض المحتمل .ونقترح �أن تكتب ا�سم الم�سئول على البطاقة المدرجة فى هذا
الكتيب و�أن تحمل معك هذه البطاقة طوال الوقت .وفى بع�ض البلدان ،مثل �أمريكا ال�شمالية وبع�ض �أنحاء �أوروبا ،ال تتيح الأمم
المتحدة عالج الوقاية بعد التعر�ض لأنه يمكن الح�صول عليه فى غرفة الطوارئ ب�أى م�ست�شفى.
وفى بع�ض الحاالت ،ال توجد فر�ص للح�صول على المجموعة الأولية للوقاية بعد التعر�ض وال مرفق لتزويدك بها فى بلدك.
وينبغى على الم�سئول المعين للأمن (المن�سق المقيم عادة) �ضمان و�ضع بروتوكول طوارئ للوقاية بعد التعر�ض ،يحدد �أقرب
مركز �إجالء طبى �إقليمى حيث تجرى المتابعة ال�شاملة ،بما فى ذلك �أ�سرع م�سارات و�أ�ساليب الإجالء لتحقيق هذا .ويرجى منك

يعتمد نهج االحتياطات المعيارية على فر�ضية
�أن �أى دم ملوث يالم�سه الإن�سان ربما يكون
معديا .ولالطالع على مزيد من المعلومات ب�ش�أن
االحتياطيات المعيارية ،يرجى زيارة موقع
www.uncares.org

 1من المنتظر �أن يقوم العاملون باتباع جميع الإجراءات
االحتياطية لتجنب �أى تعر�ض محتمل للفيرو�س .والهدف
من المجموعة الأولية للوقاية بعد التعر�ض هو �أن ي�ستخدمها
الأ�شخا�ص ال�سلبيون للفيرو�س فى حاالت الطوارئ مثل
التعر�ض العتداء جن�سى �أو نتيجة للعمل المهنى �أو حيث
�أخفقت �سبل الوقاية الأخرى .وتمثل العقاقير الم�ضادة
للفيرو�سات القهقرية عالجا خطيرا ينبغى �أال يجرى تناوله
�إال تحت �إ�شراف طبيب لمدة �شهر كامل وقد ي�سبب �أعرا�ضا
جانبية مختلفة.

معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم
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• ارتداء القفازات الالتك�س :ينبغى ارتداء القفازات لمرة واحدة والتخل�ص منها فى كي�س قمامة بال�ستيكى .ويمكن
ا�ستخدام الأكيا�س البال�ستيكية ال�صغيرة بدال من القفازات عند ال�ضرورة .ورغم �أننا نو�صى ب�شدة با�ستخدام القفازات ،لكن ال
تن�س �أن الجلد ال�سليم يعتبر حاجزا ممتازا �ضد فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ،حيث ال ي�ستطيع الفيرو�س اختراق الجلد �إذا
لم يكن ثمة جرح مفتوح .ف�إذا تعر�ض الجلد لمالم�سة الدم ،ف�سارع بغ�سله بال�صابون والماء ال�ساخن فى �أ�سرع وقت ممكن.
• غ�سل الثياب :ينبغى و�ضع المالب�س والأمتعة المت�سخة فى �أكيا�س بال�ستيكية مغلقة ب�إحكام .وعليك �أن تغ�سل الثياب
المت�سخة منف�صلة عما �سواها فى ماء �ساخن ممزوج بال�صابون ثم تجفيفها فى مجفف �ساخن �أو �أن تر�سلها للتنظيف
الجاف.
• التخل�ص من النفايات :احتر�س عند التخل�ص من النفايات التى قد تحتوى على مواد ملوثة �أو �إبر م�ستعملة .تخل�ص من
الأ�شياء الملوثة بالدم �أو غيرها من �سوائل الج�سم فى �أكيا�س بال�ستيكية محكمة الغلق.

 nفى حالة التعر�ض لفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى

ماذا ينبغى لى �أن �أفعل �إذا تعر�ضت للفيرو�س؟
فى البلدان التى ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن فيها ب�شكل معقول توافر �أدوية الطوارئ الأ�سا�سية فى غرف الطوارئ بالم�ست�شفيات ،تكفل
الأمم المتحدة ،من خالل برنامج الرعاية الطبية بها ،توفير مجموعة الأدوات الأولية للوقاية بعد التعر�ض فى مكاتب الأمم
المتحدة كما تتيحها لجميع العاملين بالأمم المتحدة و�أفراد �أ�سرهم.
وت�ضم مجموعة الأدوات الأولية للوقاية بعد التعر�ض:
الأيام الخم�سة الأولى من  28يوما ي�ستمر فيها العالج الطبى للحالة الطارئة بدواء م�ضاد للفيرو�سات القهقرية ،ويمكن
ا�ستخدامه ل�شخ�ص �سلبى لفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى عقب التعر�ض بالم�صادفة للفيرو�س (وا�صل قراءة الأ�سباب التى قد
تجعل ا�ستخدام المجموعة الأولية للعالج بالفيرو�سات القهقرية �ضارا ل�شخ�ص متعاي�ش مع الفيرو�س)؛ منع الحمل فى حاالت
الطوارئ؛ اختبار الحمل؛ �إر�شادات لال�ستخدام؛ نموذج الموافقة .وينبغى النظر بمنتهى الجدية �إلى تناول عقاقير م�ضادة
للفيرو�سات القهقرية للوقاية بعد التعر�ض؛ �إذ ال ينبغى اعتبار العقاقير الم�ضادة للفيرو�سات القهقرية بديال لممار�سة جن�سية
�أكثر �أمنا.
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و�أف�ضل نهج عندما تقع الحوادث هو اتباع ما يعرف باالحتياطات المعيارية .وتق�ضى هذه اال�ستراتيجية بافترا�ض �أن الجميع
يحتمل �إ�صابتهم بالعدوى �سواء بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى �أو بمر�ض �آخر منقول بالدم ،مثل االلتهاب الكبدى .وبمقت�ضى
نهج االحتياطات المعيارية ،ال يعتبر �أى تعر�ض للدم م�أمونا .وينبغى لنا جميعا – ولي�س فقط العاملين فى الأمم المتحدة – �أن
نعرف االحتياطات المعيارية ونراعيها خالل الإ�سعافات الأولية وغيرها من حاالت التالم�س المحتملة مع الدم.
وتقت�ضى االحتياطات الوقائية المعيارية التخطيط واال�ستعداد الم�سبق .ونظرا لأن الحوادث قد تحدث فى المنزل وكذلك
فى العمل ،فينبغى �أن تت�أكد من توافر �أدوات الإ�سعافات الأولية فى المتناول فى المكانين .ووفقا للتو�صيات المعيارية الموحدة
للأمم المتحدة فيما يخ�ص �أدوات الإ�سعافات الأولية ،ينبغى �أن تت�ضمن جميع الأدوات قفازات من الالتك�س ترتدى قبل مالم�سة
�أى دماء �أو �أى �شخ�ص �أو جروحه المفتوحة .وا�ستخدم محلوال به مادة كيميائية مبيّ�ضة للثياب ممزوجة بماء لتنظيف �أى ان�سكابات
لدماء �أو غيرها من �سوائل الج�سم الأخرى .والمواد الكيميائية المبي�ضة متاحة على نطاق وا�سع فى الأ�سواق المحلية.
الرعاية ال�صحية الم�أمونة
تعد الممار�سات غير الم�أمونة لتجميع الدم ونقله ،وا�ستخدام محاقن ملوثة ،هى الم�سئولة عن حدوث ن�سبة �صغيرة ولكنها
مهمة من الإ�صابات الجديدة فى العديد من مناطق العالم .وعندما ت�ستعين بمرافق تديرها الأمم المتحدة �أو قامت بت�صميمها،
فيمكنكم �أنتم و�أ�سركم تلقى خدمات طبية فى �أو�ضاع رعاية �صحية م�أمونة حيث ال ت�ستخدم �سوى المحاقن والأدوات الطبية
المعقمة( .يتناول الف�صل التالى الظروف الخا�صة التى قد ال يتاح فيها للعاملين الموفدين فى مهام �أو لأ�سباب �أخرى ،الفر�صة
لال�ستفادة من “الخدمات الطبية” للأمم المتحدة) .كما نتمتع بالحق فى �إتاحة �سبل الح�صول على دم جرى فح�صه فى حالة �إذا
احتجنا �إطالقا �إلى نقل دم؛ �إذ يمكن لفح�ص الدم وفرزه �أن يق�ضى فعليا على خطر نقل العدوى نتيجة لنقل الدم.
احتياطات معيارية
ت�ستند االحتياطات المعيارية على فر�ضية �أن جميع �سوائل الج�سم يمكن �أن تحمل �أمرا�ضا منقولة بالدم؛ فمن المهم �أن تحمى
نف�سك من �أى عدوى تنقلها بكتيريا �أو فيرو�س .وفيما يلى بع�ض القواعد التى ينبغى للجميع اتباعها:
•	 تغطية الجروح� :إذا كانت لديك جروح �أو قروح مفتوحة  ،فينبغى �أن نغطيها ب�ضمادة بال�ستيكية.
•	 غ�سل اليدين :ينبغى �أن تغ�سل اليدان بال�صابون والماء ال�ساخن بعد �أى مالم�سة للدم �أو �سوائل �أخرى للج�سم ،وعقب دخول
الحمام وقبل اال�ستعداد لتناول الطعام وقبل خلع قفازات الالتك�س.
•	 التنظيف :ينبغى �أن تنظف �أى بقع من الدماء �أو �سوائل الج�سم الأخرى بمزيج ح�ضر فى حينه ي�شتمل على جزء من مادة
كيميائية مبي�ضة للثياب مع ت�سعة �أجزاء من الماء .كما ت�ستخدم المناديل الورقية ثم يجرى التخل�ص منها فى كي�س قمامة
بال�ستيكى .وال تن�س �أن ترتدى قفازا من الالتك�س عند قيامك بعملية التنظيف.
معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم
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 nالتعر�ض للدم

وتبذل الخدمات الطبية بالأمم المتحدة
ق�صارى جهدها للت�أكد من �إتاحة �إمدادات
الدم الم�أمونة على نطاق عالمى .ورغم
ذلك ،ال يجرى دائما فح�ص �إمدادات الدم
فى بع�ض �أنحاء العالم.
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كيف �أتجنب التعر�ض لنقل دم ملوث بالفيرو�س؟
تجرى اختبارات لإمدادات الدم فى معظم �أنحاء العالم فى الوقت الراهن الكت�شاف �أى �أج�سام م�ضادة للفيرو�س .وحينما تجرى
االختبارات ،ت�ستبعد وحدات الدم الملوثة بالفيرو�س من �إمدادات الدم مما يعنى فعليا الق�ضاء على خطر انتقال العدوى� .أما الدم
الذى لم يجلب من مانحين مختارين ب�شكل مالئم ولم يخ�ضع لالختبار خالل عمليات النقل لمعرفة مدى احتوائه على عوامل
ملوثة قابلة لالنتقال مثل فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ،وفقا لل�شروط الوطنية ،فينبغى �أال ي�صرح بنقله ،اللهم �إال فى المواقف
اال�ستثنائية الأ�شد ت�أزما لإنقاذ الحياة .وباعتبارنا نعمل فى الأمم المتحدة فمن حقنا الح�صول على المعلومات من الخدمات
الطبية للأمم المتحدة ب�ش�أن الموارد المحلية لإمدادات الدم الم�أمون .ف�إذا �أجريت لنا عملية لنقل الدم من خالل الخدمات
الطبية بالأمم المتحدة �أو من مقدم للرعاية ال�صحية مرتبط بالأمم المتحدة ،فيمكننا �أن نثق من �أن ق�صارى الجهود قد بذلت
ل�ضمان �أن الدم م�أمون.
ومن الم�ؤ�سف �أن �إمدادات الدم قد ال يتم فح�صها دائما فى بع�ض �أنحاء العالم .وفى هذه الأماكن ،ال�سيما عند قيام مقدم
للرعاية ال�صحية غير مرتبط بالأمم المتحدة بعملية نقل دم ،فقد يكون ثمة خطر من التعر�ض للفيرو�س �أو غيره من الأمرا�ض
المنقولة بالدم .ف�إذا �ساورتك �أى �شكوك متعلقة بم�أمونية الدم المتاح فى مكان عملك �أو بلدك ،فيرجى االت�صال بموظف الأمم
المتحدة الم�سئول عن الأمن �أو تحقق من قاعدة البيانات الطبية العالمية التابعة لبرنامج الرعاية الطبية للعاملين بالأمم
المتحدة على موقع www.uncares.org
كيف �أتجنب التعر�ض لدم ملوث بالفيرو�س �أثناء عملى �أو فى حياتى اليومية؟
ي�شارك كثير من النا�س فى �أن�شطة يمكن �أن ت�ؤدى – ب�شكل مفهوم – �إلى التعر�ض لدم �شخ�ص �آخر .وال تمثل الحوادث التى تقع
على الطرق �أو فى المنزل �أو فى العمل مخاطر �صحية فح�سب فى حد ذاتها ،ولكنها قد ت�ؤدى ب�شكل مفهوم �إلى التعر�ض للدم.
ونظرا لأن الفيرو�س ال ينتقل عبر �سطح جلد �سليم ،ف�إن خط مقاومتنا الأول هو تجنب الحوادث التى قد ت�ؤدى �إلى التعر�ض
للدم .وت�ؤكد �سيا�سة الأمم المتحدة لحماية العاملين من الإيدز وفيرو�سه على الوقاية من حوادث الطرق .ولذلك ي�شترط على
جميع العاملين فى الأمم المتحدة وغيرهم ممن ي�ستقلون مركبات �أن يربطوا حزام الأمان فى كافة الأوقات .ويقع على عاتق
ال�سائقين �أو من ي�شرف عليهم م�سئولية �إ�ضافية تق�ضى بالت�أكيد من ارتداء كافة الركاب لأحزمة الأمان طوال الوقت – �سواء من
يجل�سون فى المقاعد الأمامية لل�سيارة �أو فى المقاعد الخلفية .وعند ا�ستقالل مركبات غير تابعة للأمم المتحدة ،يو�صى الركاب
جميعا بارتداء �أحزمة الأمان طوال الوقت بغ�ض النظر عما �إذا كان القانون يوجب ذلك �أم ال.
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وتمثل مناق�شة الأمور الجن�سية مع الأطفال غالبا تحديا �صعبا .ف�إذا �ساورك القلق ،باعتبارك �أبا ،ب�ش�أن قدرتك على مناق�شة الأمور
الجن�سية مع طفلك ،فيمكنك �أن تلتم�س الن�صح ممن تثق بهم من �أ�صدقائك �أو ذوى القربى �أو المعلمين �أو العاملين فى الرعاية
ال�صحية.
ويتيح �إجراء اختبار الفيرو�س الفر�صة الالزمة لك لفتح حوار فى المنزل مع �شريكك وطفلك ،ولكى ت�صبح قدوة لهما
ولمجتمعك .وقد تقوم بع�ض منظمات الخدمات االجتماعية المتخ�ص�صة فى الق�ضايا المتعلقة بالفيرو�س �أو تنظيم الأ�سرة بتقديم
برامج توعية للأطفال .كما تو�صى الأمم المتحدة ب�إجراء مناق�شات بين الآباء فى �أماكن العمل لبحث ا�ستراتيجيات التحدث �إلى
الأطفال .وفى بع�ض البلدان ،نظمت الأمم المتحدة دورات خا�صة لتوعية الأطفال بالفيرو�س .ومهما كان الأ�سلوب الذى تختاره
لمناق�شة الأمور الجن�سية مع طفلك ،فكن م�ستعدا لقول ال�صدق ،ولالعتراف ب�أنك ال تعرف بع�ض الأمور على وجه اليقين،
والحترام خ�صو�صية طفلك.
كيف �أناق�ش �سبل الحماية من الفيرو�س مع �شريكى؟
لي�س هناك طريقة “�صحيحة” واحدة ال�ستهالل نقا�ش مع �شريكك ب�ش�أن الوقاية من الفيرو�س .فقد يعتمد �أ�سلوب معالجتنا
لهذا المو�ضوع على طبيعة العالقة ،و�أي�ضا على ال�شخ�صيات ذات ال�صلة .ويجد كثير من النا�س �صعوبة فى الحديث عن الم�سائل
الجن�سية .وحينما نناق�ش �سبل الوقاية من الفيرو�س مع �شريك لأمد طويل ،مثل الزوجة� ،صديقة �أو �صديق ،قد يكون من الع�سير
�أحيانا التحدث عن �سبل الحماية ،بما فى ذلك ا�ستخدام الواقيات ،دون التطرق لمو�ضوعات ح�سا�سة مثل االلتزام والثقة والم�شاعر
العاطفية الحميمة.
ورغم �أن مناق�شة �سبل الحماية الم�شتركة من الفيرو�س مع ال�شريك فى العالقة قد تمثل تحديا �صعبا ،فمن المهم �أن نتحدث
جميعا عن ذلك .ولن ي�ؤدى تجنب التحدث عن هذا المو�ضوع �إلى اختفاء الفيرو�س من الوجود .وربما ترغب فى التفكير م�سبقا فى
�سبل مناق�شة المو�ضوع مع �شريكك .ف�إذا واجهتك �صعوبة ب�ش�أن كيفية تحديد ذلك ،ففكر فى التما�س الم�شورة من منظمة محلية
متخ�ص�صة فى التعامل مع الفيرو�س و�/أو تنظيم الأ�سرة� ،أو من خالل منظمة لرعاية المر�أة.
وبالن�سبة ل�شريكين لأمد طويل ،ف�إن التوجه معا اللتما�س الم�شورة و�إجراء االختبار يمثل �أ�سلوبا جيدا لمعالجة الم�سائل
المتعلقة بالفيرو�س .فعدم عالج عدوى منقولة جن�سيا يزيد احتماالت تعر�ض الم�صاب للعدوى بالفيرو�س .ولهذا ال�سبب ،ينبغى
على كل طرف فى العالقة �أن يتخذ الإجراءات الالزمة لحماية نف�سه من الأمرا�ض المعدية المنقولة جن�سيا �إذا اعتقد �أنه م�صاب
بها و�أن يتوجه �إلى طبيب لت�شخي�ص حالته وتحديد العالج .ويحدد االختبار مدى �إ�صابة �أى من الطرفين بالفيرو�س ،مما قد
ي�ساعد الطرفين على تحديد خطتهما المدرو�سة للوقاية من الفيرو�س .وف�ضال عن ذلك ،يمكن للإخ�صائى الم�ؤهل �أن يقدم
المعلومات المطلوبة ويجيب عن الأ�سئلة وي�شجع الطرفين على مناق�شة الأمور الجن�سية.

وهناك عدد من الم�صادر الممتازة عن
كيفية معالجة الأمور الجن�سية وفيرو�س
نق�ص المناعة الب�شرى مع الأطفال ،متاح
على موقع www.uncares.org

من المهم �أن نتحدث مع �شريكنا
عن �سبل الوقاية من الفيرو�س.
فتجنب التطرق �إلى المو�ضوع
لن ي�ؤدى �إلى اختفاء الفيرو�س
من الوجود.

معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم
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الأمرا�ض المعدية ال�شائعة المنقولة جن�سيا والإ�صابة بالفيرو�س
هناك عدة �أنواع مختلفة من الأمرا�ض المعدية المنقولة جن�سيا .وبع�ضها مثل ال�سيالن والكالميديا (المتدثرة) وداء الم�شعرات
(التريكومونيا�س) مثل فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى تنتقل من خالل ال�سائل المنوى �أو الإفرازات المهبلية �ضمن عدة طرق
�أخرى .فى حين تنتقل �أمرا�ض القرح التنا�سلية (مثل الزهرى والحلأ التنا�سلى (القوباء) والقريح (القرح الرخوة) وفيرو�س الورم
الحليمى الب�شرى ،وهى ال�سبب الرئي�سى ل�سرطان عنق الرحم والع�ضو الذكرى �أ�سا�سا من خالل التالم�س مع �سطح جلد �أو الجروح
�أو القرح �أو المناطق الغ�شائية للأع�ضاء التنا�سلية الم�صابة .وهناك حاليا لقاح للوقاية من �أربعة �أنواع من فيرو�س الورم الحليمى
الب�شرى الذى ي�سبب معظم حاالت �سرطان عنق الرحم والت�آليل التنا�سلية .ف�إذا كان �أحد �أع�ضاء الأ�سرة من الإناث ويتراوح عمرها
بين  9و  26عاما ،ولم تتلق لقاح التح�صين من فيرو�س الورم الحليمى الب�شرى ،فينبغى عليها مناق�شة اللقاح مع طبيبها .ونظرا
لأن بع�ض الأمرا�ض المنقولة جن�سيا تحدث دون �أن ت�سبب �أى �أعرا�ض ،فينبغى على الن�ساء الن�شيطات جن�سيا �أن يجرين اختبارات
دورية من خالل ممر�ضة �أو طبيب الكت�شاف �أى �أمرا�ض.
ولمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعwww.uncares.org:

 nالتحدث عن فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى

كيف �أتحدث مع �أطفالى عن الفيرو�س؟
فى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ،ي�صبحون بحاجة �إلى معلومات دقيقة عن المخاطر المرتبطة بالممار�سات الجن�سية.
فهم يحتاجون �إلى ت�سليحهم بالقيم والمهارات ،بما فى ذلك القدرة على �إقناع الآخرين بممار�سات الجن�س الآمنة ،لكى ي�صبحوا
م�ستعدين التخاذ خيارات �صحية �سليمة فى المواقف ال�صعبة.
وخالفا لمخاوف كثير من الآباء ،فقد �أظهرت الدرا�سات �أن التوعية الجن�سية ال�سليمة فى المنزل �أو المدر�سة ال تدفع الن�شء
�إلى ممار�سة الجن�س فى مرحلة عمرية مبكرة �أو بمعدل �أكبر .فحينما تكون التوعية مدر�سية �شاملة م�ستندة �إلى دالئل علمية
�سليمة فيما يتعلق بالممار�سات الجن�سية الب�شرية وعالقتها بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ،ف�إنها تمد الن�شء بمعلومات يحتمل
�أن تنقذ حياتهم وتتيح لهم الفر�ص لت�صحيح معتقداتهم الأ�سا�سية عن الجن�س .ف�إذا كنت والد لطفل فى �سن المدر�سة ،فينبغى �أن
ت�ستعلم عن �سيا�سات التوعية الجن�سية فى مدر�سته وتعمل على �ضمان توفير المدر�سة لبرامج رفيعة الجودة له فى هذا ال�صدد.
وينبغى على الآباء �أن يتحدثوا مع �أطفالهم عن الفيرو�س .وربما يكون الآباء منا ،فى الواقع ،فى �أف�ضل و�ضع يتيح لهم ت�صحيح
المعلومات الخاطئة �أو ال�صور الم�شوهة التى يكونونها عن الممار�سات الجن�سية من و�سائل الإعالم �أو من نظرائهم .ويعد المنزل
�أف�ضل مكان لغر�س القيم الجيدة عن الم�سئوليات الجن�سية واحترام النف�س.
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معلومات عن �أمرا�ض �شائعة منقولة جن�سيا
الأعرا�ض
القريح
(القرح
الرخوة)
الحلأ
(القوباء)

فيرو�س
الورم
الحليمى
الب�شرى

ذكور
قرحة تنا�سلية

�إناث
قرحة تنا�سلية

قرحة تنا�سلية

العالج

الوقاية

تعليقات

بالم�ضادات الحيوية

جماع �أكثر �أمانا بما فى ذلك
ا�ستخدام الواقى ا�ستخداما
�صحيحا

• البد من مالحظة �أنه
�إذا لم تغط الواقيات القرح
تغطية كاملة فقد تنتقل
العدوى

قرحة تنا�سلية

عقاقير م�ضادة
للفيرو�سات

جماع �أكثر �أمانا وذلك
با�ستخدام الواقى ا�ستخداما
�صحيحا

• البد من مالحظة �أنه �إذا
لم تغط القرح تغطية كاملة
فقد تنتقل العدوى.

ث�ؤلول تنا�سلى� ،سرطان عنق
الرحم

عالج مو�ضعى

تطعيم باللقاحات (للن�ساء
ال�شابات) وممار�سة جماع �أكثر
�أمانا بما فى ذلك ا�ستخدم
الواقى الذكرى ا�ستخداما
�صحيحا

• البد من مالحظة �أنه �إذا
لم تغط القرح تغطية كاملة
فقد تنتقل العدوى.
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معلومات عن �أمرا�ض �شائعة منقولة جن�سيا
الأعرا�ض
ال�سيالن

الكالميديا
(المتدثرة)

ذكور
�إح�سا�س بالحرقان عند
التبول وخروج �إفرازات بي�ضاء
م�صفرة من الع�ضو الذكرى
وال�شرج

�إناث
قد يحدث دون �أعرا�ض.
�إح�سا�س بالحرقان عند
التبول وخروج �إفرازات بي�ضاء
م�صفرة من المهبل

قد تحدث بدون �أعرا�ض.
خروج �إفرازات من الع�ضو
الذكرى و�إح�سا�س بالحرقان
عند التبول

قد يحدث بدون �أعرا�ض.
خروج �إفرازات من المهبل
و�إح�سا�س بالحرقان عند
التبول وب�ألم فى �أ�سفل البطن

الزهرى

العالج

الوقاية

تعليقات

بالم�ضادات الحيوية

جماع �أكثر �أمانا بما فى ذلك
ا�ستخدام الواقى ا�ستخداما
�صحيحا

بالم�ضادات الحيوية

قد ي�ؤدى �إلى م�ضاعفات فى
جماع �أكثر �أمانا وا�ستخدام
الأمد الطويل مثل العقم،
الواقى ا�ستخداما �صحيحا
و�إجراء اختبارات معملية دوريا وغير ذلك

بالم�ضادات الحيوية

جماع �أكثر �أمانا وا�ستخدام
الواقى ا�ستخداما �صحيحا
و�إجراء اختبارات معملية �أثناء
الحمل

قد ي�ؤدى �إلى م�ضاعفات فى
الأمد الطويل مثل العقم
و�ضيق مجرى البول

قد ي�ؤدى �إلى الإ�صابة
بالزهرى من الدرجة الثانية
�أو الثالثة التى يمكنها تدمير
�أع�ضاء �أخرى مثل المخ
والقلب وغير ذلك.

�أعرا�ض الأمرا�ض المنقولة جن�سيا
�ألم �أو ورم في باطن الفخذ ،
�أ�سفل البطن �أو الخ�صيتان
32

�ألم �أو نزيف �أثناء �أو بعد
العالقة الجن�سية

الح ــياة فى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى

�إح�سا �س بالحرقان
عند التبول

افرازات من المهبل �أو
الع�ضو الذكري

تقرح  ،التهاب  ،طفح جلدي،
ورم حول المهبل  ،الع�ضو الذكري
�أو فتحة ال�شرج

وعلى عك�س فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ،الذى ال عالج له ،ف�إن معظم الأمرا�ض المنقولة جن�سيا يمكن عالجها ب�أدوية
ب�سيطة ن�سبيا ،ال تق�ضى على المر�ض فح�سب بل ت�ضمن �أي�ضا عدم نقل العدوى من الم�صاب �إلى �آخرين .وتمثل حقيقة �أن
الأمرا�ض المنقولة جن�سيا تزيد بدرجة كبيرة خطر نقل فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى� ،سببا �إ�ضافيا مهما يف�سر حتمية تلقى
عالج فورى لأى �شكل من �أ�شكال العدوى المنقولة جن�سيا.
وفى حالة �إ�صابتك بعدوى منقولة جن�سيا ،فقد ت�شعر بالخجل فى م�ستهل الأمر وترغب فى تجنب ا�ست�شارة ممر�ضة �أو طبيب.
بل وقد تراودك الرغبة فى تجربة عقاقير منزلية م�شكوك فيها� ،أو تتعاطى دواء غير م�صرح به طبيا قد ال يكون منا�سبا للعدوى،
�أو تطلب من �أ�صدقائك جلب بع�ض الم�ضادات الحيوية لك .فال تتبع هذا الأ�سلوب� .إذ لن يفاقم العالج الخط�أ للأمرا�ض المنقولة
جن�سيا من حالتك ف ح�سب ،بل قد يكوّن مقاومة �ضد الدواء المتاح .وال ي�شكل طلب العالج عند الإ�صابة بعدوى منقولة جن�سيا
دليال على احترام النف�س فح�سب ،بل يبين �أي�ضا مدى احترامك ل�شريكك فى العالقة .ف�إذا �أ�صبت بعدوى جن�سية ،فاحط �شريكك
علما وان�صحه بالتما�س العالج.

�إذا لم تعالج الأمرا�ض المنقولة جن�سيا،
ف�إنها تزيد بدرجة كبيرة خطر الإ�صابة
بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى.
و�إذا اعتقدت �أنك م�صاب فينبغى عليك
ال�سعى لمعرفة ت�شخي�ص حالتك
وتلقى العالج فورا.
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ماذا عن ختان الذكور؟
يحد ختان الذكور من خطر انتقال الفيرو�س من الن�ساء �إلى الرجال ،جنبا �إلى جنب مع اتباع ممار�سات جن�سية �أكثر �أمنا.
هل من الم�أمون ل�شريكى ولى ممار�سة الجماع غير المحمى �إذا كنا نحن االثنين متعاي�شين مع الفيرو�س؟
ت�أكد من ا�ستخدام مزلقات
مائية الأ�سا�س فقط عند ا�ستخدام
واقيات التك�س.

30

كال .فمن الممكن �أن ت�ؤدى الممار�سة الجن�سية بين �شخ�صين م�صابين بالفيرو�س �إلى انتقال ف�صيلة من الفيرو�س �أكثر �شرا�سة
�أو مقاومة للأدوية المتاحة.
هل ثمة �أمرا�ض معدية �أخرى تنتقل باالت�صال الجن�سى ينبغى �أن ت�ساورنى المخاوف ب�ش�أنها؟
نعم .فبالإ�ضافة �إلى فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ،هناك ما يربو على ع�شرة �أمرا�ض �أخرى تنتقل جن�سيا .وهى ال�سبب الرئي�سى
للعقم لدى الن�ساء ،وقد ت�ؤدى – �إذا لم تعالج – �إلى حدوث م�ضاعفات �أثناء الحمل ،لكل من الأم والوليد( .و�سنناق�ش انتقال
فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى من الأم �إلى طفلها فى الف�صل التالى) .وعالوة على هذا ،ف�إن عدم عالج عدوى منقولة جن�سيا يزيد
�إمكانية الإ�صابة بالفيرو�س .كما قد ي�سبب فيرو�س الورم الحليمى الب�شرى المنقول جن�سيا الإ�صابة ب�سرطان فى الع�ضو الذكرى
للرجل �أو فى عنق الرحم للمر�أة.
ويقلل ا�ستخدام الواقى �إلى حد كبير خطر العدوى بمعظم الأمرا�ض المنقولة جن�سيا .ورغم ذلك فقد ال تتحقق الوقاية من
بع�ض الأمرا�ض المعدية ،ال�سيما تلك الم�سببة للقرح التنا�سلية� ،إذا لم يغط الواقى المنطقة الم�صابة .ولذلك فمن المهم ب�شدة
�إجراء اختبار دورى الكت�شاف �أى �إ�صابة ب�أمرا�ض منقولة جن�سيا �إذا كنت معر�ضا لخطر الإ�صابة ب�أى منها.
وقد تت�ضمن �أعرا�ض الإ�صابة بمر�ض منقول جن�سيا وجود �إفرازات غير طبيعية من الع�ضو الذكرى �أو المهبل� ،أو �شعور
بالحرقان �أو الألم �أثناء التبول� ،أو وجود قرح �أو بثور فى الأع�ضاء التنا�سلية �أو الفم �أو حولهما .كما قد ت�سبب الأمرا�ض المنقولة
جن�سيا نزيفا غير طبيعى فى الن�ساء (مختلف بو�ضوح عن العادة ال�شهرية (الطمث)) ،ف�ضال عن ال�شعور ب�ألم فى المهبل �أثناء
الجماع.
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• ينبغى �أن تجدى و�ضعا مريحا للإدخال ،مثل الإقعاء (القرف�صاء) �أو الجلو�س ورفع �إحدى ال�ساقين �أو اال�ستلقاء .ثم ادخلى
n
الواقى الأنثوى فى المهبل .ويجب �أن تكون فتحة المهبل منب�سطة4 .
• ثم �ضعى �إ�صبعك داخل الواقى وادفعى الحلقة الداخلية �إلى �أق�صى حد ممكن داخل المهبل ،حتى تت�أكدى من عدم التواء
الواقى خالل الإدخال .وينبغى �أن ت�صل الحلقة الداخلية �إلى عنق الرحم و�أن تظل الحلقة الخارجية (عند الطرف المفتوح
للواقى) خارج المهبل ،بحيث تغطى جزءا من الأع�ضاء التنا�سلية الخارجية .ويبطن الواقى الأنثوى تجويف المهبل الذى
ي�ساعد �شكله الطبيعى ،جنبا �إلى جنب مع الحلقة الداخلية التى تواجه عنق الرحم �إذا و�ضعت بطريقة �سليمة ،على تثبيت
n
6 n
الواقى فى مكانه5 .
• من الم�أمون الآن الإيالج �أثناء الممار�سة .الحظ �أن الع�ضو الذكرى ال يحتاج �إلى االنت�صاب التام للإيالج عند ا�ستخدام الواقى
الأنثوى .وت�أكد من �أن �إيالج الع�ضو داخل الواقى الأنثوى حتى ن�ضمن حماية �سطح الأع�ضاء التنا�سلية للرجل والمر�أة .ولن
n
تتوافر لك الحماية �إذا دخل الع�ضو بين ال�سطح الخارجى للواقى وجدار المهبل7 .
• عقب الجماع ،ا�ضغطى على الحلقة الخارجية وقومى بفتلها وا�سحبى الواقى برفق لإخراجه (ال ينبغى �أن تزيليه عقب الجماع
مبا�شرة) .فليكن ذلك عقب الوقوف لمنع القذف من الت�سرب خارجه .وعلى غرار الواقى الذكرى ،ي�ستخدم الواقى الأنثوى
مرة واحدة فقط؛ وينبغى عدم �إعادة ا�ستخدامه .لفى الواقى الم�ستخدم فى منديل ورقى وتخل�صى منه بطريقة م�سئولة
ومنا�سبة ،مع تذكر اتباع �إحدى الطرق الثالث :ارميه (فى �سلة المهمالت) �أو احرقيه �أو ادفنيه .ال تقذفى به فى الرحا�ض
لأنه �سي�سد مجرى ال�صرف ال�صحى.
من �أين �أح�صل على الواقيات �أو �أ�شاهد �شرحا ال�ستخدام الواقيات فى مكان عملى؟
يمثل �شرح طرق ا�ستخدام الواقيات عادة جزءا من دورات التوعية بالفيرو�س .فعليك ب�س�ؤال مركز التن�سيق فى منظمتك عن كيفية
ح�ضورك �إحدى هذه الدورات .والواقيات متاحة فى كثير من �أماكن العمل فى الأمم المتحدة فى �أماكن وا�ضحة مثل الحمامات.
وهناك �أماكن �أخرى يمكنك �أن تح�صل منها على الواقيات مثل الم�ست�شفيات الحكومية وم�ست�شفيات الأمم المتحدة وغيرها من
الم�ست�شفيات التى تديرها المنظمات غير الحكومية .و�سيعمل برنامج الأمم المتحدة لرعاية العاملين بها من فيرو�س الإيدز
ومر�ضه مع منظمات الأمم المتحدة فى البلدان التى لي�س من الي�سير فيها الح�صول على الواقيات لإتاحة �سبل الح�صول عليها
للعاملين بي�سر وفى �أماكن وا�ضحة داخل �أماكن عملهم �سواء مجانا �أو ب�سعر زهيد.

n
4

n
5

n
6

n
7
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با�ستخدام الواقي الأنثوى

n
1
حلقة خارجية

n
2
حلقة داخلية

n
3
تابع في ال�صفحة التالية

28

ما هو الواقى الأنثوى؟
فى حين �أن الواقى الذكرى يو�ضع فوق الع�ضو ،ف�إن الواقى الأنثوى يو�ضع داخل المهبل .وهو عبارة عن غالف ف�ضفا�ض م�صنوع
�إما من النتريل (مادة نيتروجينية مطاطية) �أو من البوليثيرين وله حلقة مطاطة فى كل طرف .وتو�ضع الحلقة الداخلية لنهاية
طرف الواقى الأنثوى داخل المهبل ،فى حين تغطى الحلقة الخارجية عند النهاية المفتوحة للواقى المنطقة المحيطة بفتحة
المهبل .ويمكن و�ضع الواقى الأنثوى قبل الجماع بفترة ت�صل �إلى ثمانى �ساعات ،بما فى ذلك قبل الجماع مبا�شرة .ويمكن ا�ستخدام
المواد المزلقة �سواء زيتية �أو مائية الأ�سا�س مع الواقى الأنثوى.
الواقى الأنثوى الأكثر تداوال هو :الواقى الأنثوى الم�صنوع من البوليمرات النتريلية ( ،)FC2وهو �أحد �أنواع المطاط
ال�صناعى .ولهذا الواقى نف�س مالمح الت�صميم ال�شكلى والموا�صفات والأمان والكفاءة التى للواقى الأنثوى ال�سابق عليه ،ولكنه
�صمم لتوفير مزيد من الواقيات الأنثوية لأن البوليمرات النيتريلية �أقل تكلفة من البوليثيرين .كما �أن البوليمرات النيتريلية
�أكثر راحة و�سهولة فى اال�ستخدام .وخالفا للواقى الذكرى ،ف�إن ارتفاع درجات الحرارة �أو الرطوبة ال ت�ؤدى �إلى تلف الواقى
الأنثوى .ويعد الواقى الأنثوى الحل الأمثل لمن لديهم ح�سا�سية للمطاط الطبيعى (الالتك�س) .ويرجى مراعاة �أن الواقى الأنثوى
م�صمم للجماع فى المهبل ،ولم يختبر �سريريا (معمليا) لتحديد �إمكانية ا�ستخدامه للجماع فى ال�شرج.
و�أ�صبح ا�ستخدام الواقى الأنثوى يتزايد ،حيث �أظهرت الدرا�سات �أنه مقبول لل�شركاء من الذكور والإناث .وعلى غرار الواقى
الذكرى ،ف�إن الواقى الأنثوى يقى من العدوى بالفيرو�س حيث ي�ساعد على تجنب التعر�ض لل�سائل المنوى �أو للإفرازات المهبلية.
والواقى الأنثوى �أكثر تكلفة من نظيره الذكرى ولي�س من المي�سور �شرا�ؤه فى العديد من �أنحاء العالم ،رغم ت�شجيع الأمم
المتحدة لمنظماتها على توفيره للعاملين بها بثمن مخف�ض �أو مجانا.
كيف ت�ستخدم واقيا �أنثويا؟
• تحقق دوما من تاريخ ال�صالحية على العبوة� ،إذا انق�ضى التاريخ المحدد فيجب �أال ي�ستخدم الواقى .ويكون الواقى الأنثوى
�سابق التزليق بمادة مزلقة �أ�سا�سها �سيليكون وغير قاتلة للحيوانات المنوية .وعليك �أن ت�ضغط �أ�صابعك على العبوة �أو تدلكها
لتن�شر المادة المزلقة �أثناء وجود الواقى الأنثوى داخل العبوة قبل فتحها ،حتى تت�أكد من تغطية المادة للواقى ب�شكل مت�ساو.
n
افتح العبوة بحر�ص بيدين نظيفتين وتجنب ا�ستخدام �أدوات حادة1 .
• للواقى الأنثوى (المبين بال�صورة) حلقة عند كل طرف .ا�ضغطى على الحلقة الداخلية (عند الطرف المغلق للواقى)
ب�إبهامك و�إ�صبعك الو�سطى حتى تغدو طويلة و�ضيقة بحيث ت�سمح لك ب�إدخالها� ،إلى حد ما مثلما يفعل المرء بغ�شاء
n
3 n
رقيق2 .
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كيف ت�ستخدم واقيا ذكريا
• تحقق �أوال من تاريخ انتهاء ال�صالحية المدون على العبوة وال ت�ستخدم واقيا منتهى ال�صالحية.
n
• تعامل معها بعناية .افتح العبوة برفق ،ولكن �إياك وا�ستخدام مق�ص �أو �سكين �أو �أ�سنانك! 1
• اخرج الواقى من العبوة ،وتوخ الحر�ص �إذا كنت ترتدى خاتما فى �إ�صبعك و�/أو كانت �أظافرك طويلة م�شر�شرة لئال تمزق
n
الواقى1 .
• تحقق من �أن الواقى فى الو�ضع ال�صحيح والجانب الخارجى هو البارز �أمامك حتى يمكنك فرده .ف�إذا ت�صادف وا�ستخدمته
ب�شكل مقلوب ،فينبغى عليك التخل�ص منه وا�ستخدام �آخر جديد لتجنب نقل �أى �سوائل مما قبل القذف (مذى �أو ودى) �إلى
الطرف الآخر فى العالقة.
• اطرد الهواء من الواقى بال�ضغط على الطرف النهائى (حتى تف�سح مكانا لل�سائل المنوى وهو �أمر مهم لتجنب تمزقه) و�ضع
الواقى على طرف الع�ضو الذكرى .ويف�ضل البع�ض و�ضع نقطة �أو نقطتين من المزلق المائى الأ�سا�س على طرف الواقى
n
لزيادة ح�سا�سيته2 .
• �أنزل الواقى بحر�ص على الع�ضو “المنت�صب” حتى يكتمل نزوله و�/أو يغطى الع�ضو ب�أكمله .ت�أكد من عدم وجود هواء فى
الواقى (ينبغى �أن يكون طرف الواقى “مرخيا” �أو “مظهره فارغ”)� .إذا رغبت فى و�ضع مزيد من المادة المزلقة ،فقم بو�ضعه
n
على الوجه الخارجى للواقى با�ستخدام �سائل مزلق مائى الأ�سا�س3 .
• �ضع الواقى قبل �أى مالم�سة للع�ضو مع المهبل �أو ال�شرج( .وفيما يتعلق بالعدوى ،ف�إن الإيالج غير المحمى يزيد الخطر).
• ا�ستخدم الواقى منذ بدء الإيالج حتى بلوغ ذروة الجماع واالنتهاء من العالقة ،حينما يكون الع�ضو مازال منت�صبا.
• وفور انتهاء الجماع� ،أزل الواقى بالإم�ساك بقاعدته وقم بزحلقته مع توخى الحر�ص لئال يت�سرب ال�سائل المنوى �إلى
n
يديك4 .
• لف الواقى الم�ستخدم وتخل�ص منه بطريقة مالئمة – مثال ب�إلقائه فى �سلة مهمالت .لكن �إياك �أن تلقيه فى المرحا�ض حيث
n
�سي�سد مجرى ال�صرف! فكر فى الطرق الثالث التالية :ارمه (فى �صندوق المهمالت)� ،أو احرقه� ،أو ادفنه5 .
• ا�ستخدم دائما واقيا واحدا جديدا لكل جماع.

با�ستخدام الواقي الذكري

n
2

n
1

n
4

n
3

n
5
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من المهم �أن نتحدث مع �أ�سرنا وزمالئنا
ومقدمى الرعاية ال�صحية لنا
عن الوقاية من الفيرو�س.

تت�سم الواقيات بفعالية
بالغة فى الوقاية
من الإ�صابة بالفيرو�س.
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ما مدى فعالية الواقيات فى منع انتقال الفيرو�س؟
�إذا ا�ستخدمت الواقيات الأنثوية والذكرية الم�صنعة من المطاط الطبيعى (الالتك�س) ا�ستخداما �سليما ودائما ،ف�إنها تعد الو�سيلة
المتاحة الأكثر فعالية للحد من خطر انتقال الفيرو�س وغيره من الأمرا�ض المعدية المنقولة جن�سيا (انظر الجدول فى �صفحة
� )`xxإلى من يمار�سون الجماع .وفى الوقت نف�سه ،تعد الواقيات و�سيلة �آمنة �أيما �أمان لمنع الحمل .و�ستخفق الواقيات فى تحقيق
الغر�ض المطلوب على الأرجح �إذا لم ت�ستعمل وفقا للتعليمات ال�صحيحة المذكورة .ففتح عبوة واقيات بالأ�سنان �أو ب�سكين �أو مق�ص،
على �سبيل المثال ،قد يثقب الواقى �أو يمزقه .ومن المهم �أن ت�ستخدم الواقيات منذ بدء الجماع ولي�س فقط قبل القذف مبا�شرة،
لمنع التعر�ض لل�سوائل المعدية المحتملة �سواء ما قبل القذف �أو المهبلية .وكلما ا�ستخدمت الواقيات ،كان الأمر �أي�سر و�أكثر راحة
لك وللطرف ال�شريك .ونظرا لأن الجماع عملية ال تخ�ضع غالبا لتخطيط م�سبق ،فمن الم�ست�صوب دوما �أن تحتفظ بواق معك.
والواقيات المنتهية ال�صالحية �أو رديئة ال�صنع �أو المخزنة تخزينا غير منا�سب فى درجات حرارة مرتفعة معر�ضة بوجه عام
للتمزق .والمنتجات التى �أ�سا�سها زيتى (مثل دهانات اليد �أو الهالم (الجل) الزيتى) �ستتلف الواقيات الذكرية من الالتك�س ،ولذا
ا�ستخدم مع الواقيات المطاطية المزلقات التى �أ�سا�سها مائى فقط.
�إذا كان لديك �شريك ثابت ،فناق�ش معه باعتباركما زوجان كيف تعتزمان تجنب خطر الإ�صابة بالفيرو�س .والأمثل هو �أن ي�صدر
القرار الذى تتخذانه ب�ش�أن ا�ستخدام واق ذكرى �أو �أنثوى نتيجة لتبادل الآراء� .إذ يناق�ش طرفا العالقة فوائد ا�ستخدام واق ذكرى
ويتناوالن �أى بواعث قلق �أو ممانعة ويتفقان على �أ�سلوب ير�ضى الطرفين .وقد يفتقر �أحد الطرفين �أحيانا �إلى القدرة التفاو�ضية
لإقناع الطرف الآخر با�ستخدام الواقى .فقد ذكر كثير من الن�ساء ،مثال� ،أنهن واجهن �صعوبة فى مطالبة الزوج (الطرف الآخر
فى العالقة) با�ستخدام الواقى .ولذلك ،فمن المهم �أن يدعو الرجال نظراءهم (الذكور) �إلى ا�ستخدام الواقى ب�صفة دائمة ،و�أن
ي�صبحوا نماذج �سباقة تحتذى لأبنائهم و�أبناء �إخوانهم وغيرهم ،و�أن يدعو �أبناء مجتمعهم �إلى ا�ستخدام الواقى .ويمكن االطالع
على لمحات �إر�شادية ب�ش�أن التفاو�ض للإقناع با�ستخدام الواقى ع لى موقعwww.uncares.org :
وباعتبارنا �أع�ضاء فى منظومة الأمم المتحدة التى تقت�ضى واليتها الحد من انتقال العدوى بالفيرو�س ،فمن ال�ضرورى �أن
نعمل وفقا لهذا المنطلق حينما يتعلق الأمر بحياتنا ومن نخالطهم مهنيا واجتماعيا.
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•	 التعزيز .تت�ضمن الوقاية من الفيرو�س ما هو �أكثر من التوعية بالمعلومات .ولأن تغيير ال�سلوكيات التى تزيد خطر انتقال
الفيرو�س والحفاظ على تلك التغيرات الإيجابية بم�ضى الوقت قد يكون ع�سيرا ،فينبغى �أن ن�شحذ هممنا ال�ستخدام �أ�ساليب
الوقاية من الفيرو�س ا�ستخداما فعاال وتطوير المهارات المطلوبة للبقاء فى م�أمن .و�أدى ظهور بع�ض الأدوية الفعالة لعالج
الفيرو�س فى ال�سنوات الأخيرة �إلى �شعور بع�ض النا�س بالالمباالة �إزاء خطر انتقال الفيرو�س .ولأن الوقاية من الفيرو�س
ت�ستمر مدى الحياة ،ف�إن �سيا�سة الأمم المتحدة للعاملين بها فيما يتعلق بفيرو�س الإيدز ومر�ضه تدعم جهود الوقاية من
الفيرو�س التى تعزز ن�شر ر�سائل التوعية بالوقاية بم�ضى الوقت.

 nاالنتقال باالت�صال الجن�سى

لتجنب العدوى بالفيرو�س
ينبغى �أن نعلم جميعا كيف يمكن
– وال يمكن – �أن ينتقل الفيرو�س.

كيف �أتجنب الإ�صابة بالفيرو�س؟
• تعفف :ال�سبيل الآمن لتجنب للإ�صابة بالفيرو�س باالت�صال الجن�سى هو �صون الفرج (تجنب الإيالج) .وقد يعنى هذا ت�أخير
بدء الممار�سة الجن�سية� ،أو �صون الفرج فور بدء الن�شاط الجن�سى.
• الإخال�ص ل�شريك �سلبى للفيرو�س :قد يكون لأحدنا عالقة تقت�ضى منا مناق�شة �ضرورة �أن نكون مخل�صين لأحدنا
الآخر (*�إذا كان كال الطرفين يعلمان �أنهما �سلبيان للفيرو�س) �أو �أن يمار�سا الجن�س ممار�سة م�أمونة فى �إطار العالقة �أو
خارجها (�صون الفرج (تجنب الإيالج) وا�ستخدام واقيات ذكرية �أو �أنثوية دوما وب�شكل �صحيح) .وينطوى هذا النهج على
�أخطار .فعلى �سبيل المثال� ،أ�صيب عدد كبير من الن�ساء بالفي رو�س من �أزواجهن�/شركائهن ،الذين وثقن بهم وكن مخل�صات
لهم .ولالطالع على معلومات محددة عن التفاو�ض ال�ستخدام الواقيات والمفاهيم الخاطئة عنها ،يرجى زيارةwww.g :
uncares.or

• ال تمار�س �سوى عالقة ت�صون الفرج (تتجنب الإيالج) :يتمثل نهج �آخر للوقاية فى ممار�سة عالقة ت�صون الفرج وال
تتجاوز ذلك .فهذه الأن�شطة ال تنطوى على خطر الإ�صابة بالفيرو�س ،لأنها ال تت�ضمن �إيالج فى المهبل �أو ال�شرج .وت�شكل
ممار�سة الجن�س عن طريق الفم خطرا �ضئيال ب�شدة للإ�صابة بالفيرو�س ،رغم �أنه من المرجح �أن يزداد الخطر �إذا حدث قذف
فى الفم خالل مداعبة الع�ضو الذكر بالفم �أو فى حالة وجود قروح فى الأع�ضاء التنا�سلية لل�شريك فى العالقة �أو فى حالة
وجد جروح و�/أو قرح فى فم ال�شريك.
• ا�ستخدم الواقيات الذكرية والأنثوية :يرجى الرجوع �إلى ال�س�ؤال التالى“ ،ما مدى فعالية الواقيات فى منع الإ�صابة
بالفيرو�س؟”
معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم
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الوقاية الفعالة من الفيرو�س
معلومات دقيقة عن طرق
انتقال العدوى

6
خطة �شخ�صية لتجنب
التعر�ض للفيرو�س وتعري�ض
الآخرين

6

التوا�صل و نقل المعلومات مع
�شركائنا و �أ �سرنا وزمالئنا ومقدمى
الرعاية ال�صحية لنا.

6

التعزيز وتوفير تغييرات
حياتية �صحية ذات ت�أثير
ايجابي
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�ألي�ست الوقاية من فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى بب�ساطة هى تجنب التعر�ض للفيرو�س،
ال�سيما لأن هناك عددا محدودا فقط من ال�سبل التى يمكن �أن ينتقل بها الفيرو�س؟
من الحقيقى �أن فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ب�صفة خا�صة لي�س من ال�سهل �أن ينتقل من �شخ�ص لأخر و�أنه يمكن تجنب العدوى
به .ولكن ال�سبيل الرئي�سى النتقال الفيرو�س – الجماع – يت�ضمن �سلوكيات �شخ�صية حميمة ورا�سخة ي�صعب غالبا تغييرها وتظل
م�ستمرة لأمد طويل.
تعتمد الوقاية الفعالة على عدة مبادئ ثابتة:
• المعلومات الدقيقة .يقت�ضى تجنب العدوى بالفيرو�س ومنع انتقاله �إلى الآخرين �أن نعلم جميعا كيف يمكن – وال يمكن –
�أن ينتقل الفيرو�س .ويقدم هذا الكتيب بالإ�ضافة �إلى المعلومات الموجودة على موقع  ،www.uncares.orgالحقائق
الأ�سا�سية ب�ش�أن فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ،ف�ضال عن معلومات عن م�صادر �أخرى لمزيد من البيانات التف�صيلية .وعالوة
على ذلك ،فب�صفتك من العاملين فى الأمم المتحدة ،عليك �أن ت�شارك فى دورة تعليمية عن فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى
(�إذا لم تكن قد �شاركت بالفعل) حيث تتاح لك الفر�صة لتلقى �إجابات عن �أى �أ�سئلة قد تدور بذهنك.
• خطة �شخ�صية� .إذا لم تكن متعاي�شا مع الفيرو�س ،فمن المفيد �أن تفكر م�سبقا فى ال�سبل التى قد تجعلك تواجه الفيرو�س
وكيف يمكنك �أن تخطط لتجنب التعر�ض له .ف�إذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�س ،ف�إن خطة حمايتك ال�شخ�صية لها هدفان:
حماية نف�سك وحماية الآخرين� ،إذ قد تف�ضى �إ�صابة جديدة �إلى م�شكالت �صحية �إ�ضافية يجب عليك تجنبها (انظر الف�صل .)3
ولأن كل امرىء متفرد عن غيره ،ف�ستحتاج �إلى ت�صميم خطة وقايتك وفقا لظروفك ال�شخ�صية .فمثال للبع�ض منا ،ال�سيما
الن�ساء الالتى يقمن عالقات مع الجن�س الآخر ،قد تقت�ضى خطة وقايتنا مراعاة العوامل المحركة لموازين القوى فى
العالقات ال�شخ�صية التى قد تجعل من الع�سير علينا �أحيانا حماية �أنف�سنا .ومثلما يو�ضح هذا الف�صل ،فلنا الحق جميعا
باعتبارنا عاملين فى الأمم المتحدة �أن نتمتع ب�سبل الوقاية الأ�سا�سية ،بما فى ذلك الح�صول على المعلومات والواقيات
الذكرية والأنثوية و�أدوات الإ�سعافات الأولية ومحاقن جديدة و�أدوات معقمة للرعاية الطبية و�إمدادات دم م�أمونة.
• التوا�صل ونقل المعلومات .نظرا لأن انتقال الفيرو�س جن�سيا يقت�ضى وجود �شخ�صين على الأقل ،فمن المهم �أن نتحدث عن
الوقاية من الفيرو�س – مع �شركائنا و�أ�سرنا وزمالئنا ومقدمى الرعاية ال�صحية لنا .وتطالب الأمم المتحدة جميع منظماتها
ب�إتاحة الفر�ص لموظفى الأمم المتحدة لمناق�شة الوقاية من الفيرو�س وتي�سير الإحالة لتلقى الم�شورة فيما يتعلق بالفيرو�س
فى �إطار الرعاية المجتمعية.

الح ــياة فى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى

لحماية نف�سك و�أ�سرتك
و�أ�صدقائك ،يجب عليك:
•اال�ستعداد م�سبقا لحماية نف�سك من فيرو�س نق�ص
المناعة الب�شرى؛
•معرفة حالة الفيرو�س لديك بطلب الم�شورة و�إجراء
االختبار؛
•التما�س العالج فورا �إذا ظهرت لديك �أعرا�ض الإ�صابة
بعدوى منقولة جن�سيا؛
•تجنب ممار�سة الجن�س بالإيالج �أو ا�ستخدم واقيا
ذكريا �أو �أنثويا ا�ستخداما �صحيحا دائما فى كل مرة
تمار�س الجن�س ،ما لم تعلم علم يقين �أنك والطرف
الآخر فى العالقة غير م�صابين بالفيرو�س؛
•ا�ستخدام �إبر �أو محاقن جديدة فح�سب؛
•مناق�شة خياراتك مع مقدم الرعاية ال�صحية لك �إذا
كنت متعاي�شا مع الفيرو�س وترغب فى �إنجاب طفل؛
•التحدث مع �شريكك و�أطفالك وزمالئك عن الوقاية
من الفيرو�س.

معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم

23

2

الف�صل الثانى

دم
�آمن

فح�ص
معملي

احم نف�سك
والآخرين
اتخاذ قرارات �صحية

معر
ف
ة
ح
ال
ا

ل

في
رو�س

22

الح ــياة فى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى

ة

•ما الأ�سئلة التى مازالت عالقة دون �إجابة عن الفيرو�س؟

يروسس نقصص المناعة

PLUS

البش

شري

UN

شش
بكة

•لمن قد تلج�أ خارج منظومة الأمم المتحدة – فى بلدك – للتعرف على مزيد من المعلومات عن الفيرو�س؟

العاملين بمنظمة ا أل
مم ا

•لمن قد تلج�أ داخل الأمم المتحدة على ال�صعيد المحلى لتتعرف على مزيد من المعلومات عن الفيرو�س؟

متحدة والمتعايششين
ل

مع ف

•ما الحقائق التى قد ترغب فى م�شاركتها مع والديك و�أطفالك وغيرهم من �أفراد الأ�سرة والأ�صدقاء؟

معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم
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تهدف ا�ستراتيجية الأمم المتحدة للتعلم
المعنية بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى/
الإيدز وبرنامج الرعاية ال�صحية للعاملين
بالأمم المتحدة �إلى �ضمان �إحاطة جميع
العاملين علما بالمفاهيم الأ�سا�سية عن
العدوى بالفيرو�س وت�أثيرها.

و�إذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�س ،فربما
تود �أن تن�ضم �إلى � ،UN Plusشبكة
العاملين بالأمم المتحدة المتعاي�شبن مع
الفيرو�س .فقم بمرا�سلتهم و�أنت مطمئن
على العنوان التالى:
unplus@unaids.org

20

مازالت لدى �أ�سئلة عن الفيرو�س فى مكان العمل ف�أين التم�س مزيدا من المعلومات؟
هناك مراكز تن�سيق معنية بمكافحة الفيرو�س فى معظم المنظمات ،وجرى تدريب القائمين بتي�سير الدورات التعليمية المتعلقة
بالفيرو�س فى منظومة الأمم المتحدة فى معظم البلدان (يمكن االطالع على قائمة بهم على موقع
( .)www.uncares.org/facilitatorsوف�ضال عن ذلك ،يمكنك ا�ست�شارة م�سئول الموارد الب�شرية �أو مركز التن�سيق
القائم فى مكان عملك فى الأمم المتحدة ،وكالهما على دراية كافية ب�سيا�سات الأمم المتحدة المتعلقة بالفيرو�س .كما يمكنك
توجيه ا�ستف�ساراتك الطبية عن الفيرو�س �إلى �شئون الخدمات الطبية فى الأمم المتحدة �أو �أى مقدم للرعاية ال�صحية تابع لها.
ويمكنك اللجوء �إلى دليل خدمات برنامج الرعاية المعنى بالفيرو�س على موقع (� )www.uncares.orgأو �إلى مكان عملك
فى الأمم المتحدة لمعرفة �أ�سماء م�سئولى االت�صال وبياناتهم الخا�صة بمنظمة الرعاية المحلية.
ويعر�ض موقع الكترونى خا�ص بالفيرو�س فى مكان العمل المعلومات التى يت�ضمنها هذا الكتيب بجانب مراجع �إ�ضافية .وموقع
برنامج  Cares UNمتاح باللغات الإنجليزية والفرن�سية والإ�سبانية على عنوان  .www.uncares.orgكما يمكنك
توجيه �أى �أ�سئلة لديك من خالل هذا الموقع.
التعرف على الفيرو�س
•ما الحقائق الجديدة التى تعلمتها عن الفيرو�س؟

•ما ال�سبل الأكثر �شيوعا النتقال العدوى بالفيرو�س؟

الح ــياة فى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى

العمل التابعة للأمم المتحدة ،تقدم التوجهات الالزمة للعاملين فيها ،كما تتيح مدونة ممار�سات منظمة العمل الدولية الخا�صة
بفيرو�س الإيدز ومر�ضه و”عالم العمل” .التوجيهات المطلوبة لأرباب العمل فى العالم ب�أ�سره بما فى ذلك منظومة الأمم
المتحدة.
وانطالقا من وجودها فى البلدان منخف�ضة الدخل ومتو�سطة الدخل برمتها تقريبا ،ف�إن منظومة الأمم المتحدة ت�ساعد
البلدان من خالل برامج الدعم الم�شتركة التى و�ضعتها فرق الأمم المتحدة الم�شتركة المعنية بالإيدز ل�صياغة وتنفيذ
ا�ستراتيجيات فعالة لمكافحة الإيدز .وتعمل الأمم المتحدة مع الحكومات والمجتمع المدنى ،بمن فى ذلك المتعاي�شون
مع فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى؛ والقطاع الخا�ص؛ والمنظمات القائمة على �أ�س�س دينية ،والمانحين الخارجيين لتعزيز
اال�ستجابات الوطنية بمقت�ضى �إطارعمل �أطلق عليه “العنا�صر الثالثة الموحدة” .و�إطار “العنا�صر الثالثة الموحدة” هو
مجموعة مبادئ تو�صى جميع البلدان بت�شكيل هيئة تن�سيق وطنية موحدة لمكافحة الإيدز ،و�إطار عمل موحد متفق عليه للت�صدى
للوباء ،ونظام وطنى موحد للمتابعة والتقييم .وعالوة على كل ذلك ،تدعو الأمم المتحدة �إلى توافر ا�ستجابة ا�ستثنائية للتحدى
غير الم�سبوق الذى ي�شكله الإيدز.
بالإ�ضافة �إلى هذا الكتيب ،كيف �ست�ساعدنى منظومة الأمم المتحدة على معرفة
كل ما ينبغى لى معرفته عن الفيرو�س؟
و�ضعت ا�ستراتيجية للتعلم ،وفقا لم�سح �شمل �أكثر من ثمانية �آالف موظف فى الأمم المتحدة فى عام  ،2002ل�ضمان توافر
المفاهيم الأ�سا�سية عن الفيرو�س لدى جميع العاملين .وبعد خم�س �سنوات ،تم االتفاق على ت�أ�سي�س برنامج الأمم المتحدة لرعاية
العاملين بها الم�صابين بالفيرو�س ( ،)Cares UNوهو برنامج لمكافحة الفيرو�س فى �أماكن العمل التابعة للأمم المتحدة
يت�ضمن ع�شرة معايير �أ�سا�سية ،بما فى ذلك معايير متعلقة بالتعرف على الحقائق الخا�صة بالفيرو�س .ويتطلب هذا البرنامج
وا�ستراتيجية التعلم �أن ي�شارك جميع العاملين فى دورات تعليمية عن الإيدز فى �أماكن عملهم .وتقدم هذه الدورات معلومات عن
الفيرو�س وا�ستحقاقات العاملين والخدمات المحلية المتاحة وجميع �أوجه المعايير الأ�سا�سية الع�شرة .وتلتزم الأمم المتحدة
ب�ضمان �أن تكون هذه الدورات التعليمية مالئمة ثقافيا ،ومتاحة – متى تي�سر – باللغات المحلية ،وي�سهل لأفراد الأ�سر االلتحاق
بها .وعالوة على الدورات التعليمية ،يجرى ت�شجيع الفرق القطرية للأمم المتحدة لتزويد العاملين بها ب�أحدث المعلومات
وتنظيم احتفاالت �سنوية ،مثل اليوم العالمى للإيدز ،الذى يحتفل به كل عام فى �أول كانون الأول/دي�سمبر.

“لم تكن جهودنا لتغدو بهذه الفعالية
لوال جهود برنامج الرعاية ال�صحية
للعاملين بالأمم المتحدة لح�شد الدعم
والدعوة للت�ضافر .وت�شكل هذه المبادرة
المنفذة على نطاق منظومة الأمم
المتحدة نموذجا يحتذى ل�سبل �إ�صالح
الأمم المتحدة .وكحافز للنموذج المثالى
لأمم متحدة واحدة ،يبين عمل برنامج
الرعاية ال�صحية للعاملين بالأمم
المتحدة ب�شكل مي�سر ن�سبيا �أننا يمكننا
العمل يدا بيد لتحقيق هدف م�شترك
ومن خالل �إطار عمل م�شترك للتنفيذ.
وي�ساعد البرنامج – من خالل عمله
– على تح�سين الفعالية والترابط،
وا�ستثمار الجهود المبذولة حاليا فى
�أماكن عمل مختلف المنظمات ،والق�ضاء
على ازدواجية الجهود”.
– جيم�س راولى،
المن�سق المقيم للأمم المتحدة فى م�صر.

معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم
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 3المفو�ضية ال�سامية للأمم المتحدة ل�شئون
الالجئين ،ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة
(اليوني�سف) ،وبرنامج الأغذية العالمى ،وبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائى ،و�صندوق الأمم المتحدة
لل�سكان ،ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات
والجريمة ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،ومنظمة ال�صحة
العالمية ،والبنك الدولى.
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•	 الوقاية قبل التعر�ض :هناك حاليا خطط لإجراء تجارب معملية – و تجرى بالفعل – لبحث م�أمونية وفعالية الوقاية
قبل التعر�ض ،وهى ا�ستراتيجية غير م�ؤكدة يمكن فيها لمن تثبت �سلبية اختباراتهم �أن يتلقوا عالجا م�ضادا للفيرو�سات
القهقرية �أو توليفة من الأدوية ب�صفة منتظمة للحد من خطر �إ�صابتهم بالفيرو�س .وال توجد وقاية فعالة قبل التعر�ض فى
الوقت الراهن.
وفى الوقت نف�سه ،ف�إن ا�ستخدام الواقى الذكرى والأنثوى وختان الذكور وغير ذلك من ا�ستراتيجيات الوقاية المتبعة (انظر
الف�صل  )2يمثل الإجراءات المجدية الوحيدة لتجنب العدوى بالفيرو�س .وال يلوح فى الأفق ظهور عالج للإيدز ،ولكن �إذا التم�س
المتعاي�شون مع الفيرو�س رعاية �صحية متخ�ص�صة وعالجا مالئما فيمكنهم �أن يتمتعوا بحالة �صحية وحياة �أف�ضل ل�سنوات
عديدة.
جهود الأمم المتحدة لال�ستجابة لوباء الإيدز
تبذل منظومة الأمم المتحدة م�ساع حثيثة للت�صدى للإيدز .ويت�صدر برنامج الأمم المتحدة الم�شترك لمكافحة الإيدز طليعة
فريق الأمم المتحدة لال�ستجابة للإيدز ،الذى ي�ضم الأمانة العامة وع�شر منظمات ت�شارك فى الرعاية تحت مظلة الأمم
المتحدة .3ويعد �إيقاف الفيرو�س وعك�س م�ساره �أحد الأهداف الإنمائية للألفية ،وينبغى �إحراز تقدم فى الت�صدى للوباء ل�ضمان
تحقيق هذه الأهداف.
وتتابع الأمم المتحدة الوباء للفت �أنظار العالم �إلى حجم الو�ضع وطبيعته الكت�شاف اتجاهات االنت�شار الجديدة ،ولم�ساعدة
البلدان على تحديد مدى نجاح جهودها فى ال�سيطرة على الوباء .وقد اكت�سبت هذه الأن�شطة �أهمية عقب الإعالن عن االتفاق
العالمى عام  2001فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ب�ش�أن �إعالن االلتزام بمكافحة فيرو�س الإيدز ومر�ضه ،والإعالن
ال�سيا�سى عام  2006ب�ش�أن مكافحة فيرو�س الإيدز ومر�ضه والذى يق�ضى بقيام الدول الأع�ضاء بالإبالغ دوريا عن التقدم المحرز
فى الت�صدى للوباء .وقد ا�ستعر�ض االجتماع رفيع الم�ستوى الذى عقد حول الإيدز التقدم المحرز تنفيذا لهذه الإعالنات.
وتقدم الأمم المتحدة التوجيهات الإر�شادية المطلوبة لم�ساعدة البلدان على �إتاحة �سبل التمتع بالوقاية والرعاية ال�صحية
والدعم للمتعاي�شين مع الإيدز �أو المت�أثرين به ،وهو هدف ن�ص عليه الإعالن ال�سيا�سى عام  .2006كما ت�ساعد الأمم المتحدة،
بتجميع �أف�ضل الممار�سات ون�شرها ،على �ضمان تعميم البرامج وال�سيا�سات ل�سبل الوقاية والعالج والرعاية ال�صحية والدعم
ا�ستنادا �إلى �أقوى الدالئل المتاحة عما هو فعال .وت�شجع الأمم المتحدة وترعى فى كثير من الأحيان البحوث العلمية المتقدمة
لتح�سين قدرة البلدان والمجتمعات على بذل جهود فعالة لكبح جماح الفيرو�س .وفيما يتعلق بالفيرو�س فى �أماكن العمل ،مثال،
ف�إن المعايير الع�شرة الأ�سا�سيةا لبرنامج الأمم المتحدة الم�شترك بين الوكاالت المعنى بالحد من ت�أثير الفيرو�س فى �أماكن

الح ــياة فى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى

كيف �أمد يد العون للزمالء المتعاي�شين مع الفيرو�س؟
بمعاملتهم معاملة طبيعية ،بغ�ض النظر عن حالة الفيرو�س لديهم ،كما تحب �أن يعاملوك – بكرامة واحترام ومراعاة الأخالق
المهنية .ويقيم الف�صل الأخير من هذا الكتيب ،وعنوانه �ساهم فى �أمم متحدة تهتم حق االهتمام” ،الإر�شادات التوجيهية الالزمة
حول �أف�ضل �سبل التعامل مع الفيرو�س فى �أماكن العمل داخل منظومة الأمم المتحدة.
ماذا ينبغى لنا �أن نتوقع م�ستقبال فى �ضوء البحوث الجارية عن الفيرو�س؟
• اللقاح الم�ضاد :ال يوجد لقاح فعال م�ضاد للفيرو�س فى الوقت الراهن .ورغم �أن هناك بحوثا تجرى الآن بالفعل على قدم
و�ساق وخبراء يبذلون ق�صارى جهدهم للتو�صل �إلى لقاح م�ضاد للفيرو�س ،فمن المرجح �أن ي�ستغرق الأمر وقتا طويال قبل
�أن يتاح لقاح ي�صلح لال�ستخدام على نطاق وا�سع .ورغم �إحراز تقدم كبير فى معرفة نهج ممكنة للتو�صل �إلى لقاح م�ضاد
للفيرو�س ،ف�إن تطوير لقاح فعال يمثل تحديا هائال.
• المطهرات (قاتالت الجراثيم) :وي�شار �إليها �أحيانا بالمحاليل الهالمية (الجل) الم�ضادة للفيرو�سات ،وت�ستعمل
المطهرات للوقاية من الأمرا�ض المنقولة جن�سيا بما فى ذلك فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى .وت�ستخدم بع�ض المنتجات
للجماع فى المهبل والبع�ض الآخر للجماع فى ال�شرج .وقد تكون بع�ض المنتجات مانعة للحمل فى حين �أن البع�ض الآخر قد
ال يكون مانعا للحمل .وقد ي�شمل بع�ضها عقاقير م�ضادة للفيرو�سات القهقرية فى حين �أن البع�ض الآخر الذى تجرى عليه
اختبارات ال ي�شتمل عليها .وتجرى اختبارات على تركيبات مختلفة مثل المحاليل الهالمية (الجل) والكريمات وال�شرائح
ال�شفافة واللوالب �أو التحميالت (اللبو�س) المهبلية .وال يوجد مطهر فعال للجراثيم حاليا .وينبغى �أن ندعم تطوير
مطهرات الجراثيم فى البحوث العالمية الخا�صة بالوقاية من فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ،حيث تمثل و�سيلة ممكنة
للحماية ال تتطلب تعاون الطرف الآخر فى العالقة.

ويوفر “البرنامج” �أحدث المعلومات
على موقعه على االنترنت
()www.unaids.org

عن اتجاهات انت�شار الفيرو�س
حول العالم.

معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم

17

من الم�أمون تماما للمتعاي�شين مع
الفيرو�س وغير المتعاي�شين معه
�أن يعملوا ويعي�شوا معا.

وينبغى �أن يحظى المتعاي�شون مع
الفيرو�س باالحترام و�أال يتعر�ضوا
للتمييز من جراء �إ�صابتهم بالفيرو�س.
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ورعاية الم�صابين به ودعمهم .وا�ستنادا �إلى المعلومات المتاحة الأحدث ،ف�إن االعتالل المرتبط بالإيدز هو ال�سبب ال�ساد�س الأكثر
�شيوعا للوفاة فى العالم.
هل يعد عمل غير الم�صابين مع المتعاي�شين مع الفيرو�س �آمنا ،وهل العك�س �صحيح؟
نعم� .إذ ال ينتقل الفيرو�س نتيجة لالختالط العادى .ومن الم�أمون تماما العمل مع المتعاي�شين مع الفيرو�س �أو مع من تطورت
�إ�صابتهم بالفيرو�س �إلى مرحلة الإيدز .وتحظر �سيا�سات العاملين فى الأمم المتحدة ب�شدة ممار�سة التمييز �ضد العاملين بها
المتعاي�شين مع الفيرو�س .وتعمل �سيا�سة الأمم المتحدة للعاملين الخا�صة بفيرو�س ومر�ض الإيدز (انظر الملحق  )2على �ضمان
�أمن مكان العمل وفى الوقت نف�سه حماية كرامة جميع العاملين وحقوقهم الإن�سانية .ويتناول الف�صل الرابع بعمق �أكبر �أهمية �أن
يت�سم مكان العمل بالعدل والإن�صاف وعدم التمييز.
ويقدم “برنامج الأمم المتحدة الم�شترك لمكافحة الإيدز” �سنويا �أحدث المعلومات عن وباء الإيدز فى �شتى �أنحاء العالم.
وت�شمل المعلومات ،المتاحة على موقع “البرنامج” ( ،)www.unaids.orgتقريرا �سنويا .عن �أحدث تطورات وباء الإيدز”
و�صحائف حقائق قطرية وتقريرا كل �سنتين عن “حالة وباء الإيدز فى العالم” ،ي�شمل معلومات مو�سعة عن كل قطر.
هل من الم�أمون اال�ستعانة بمتعاي�شين مع الفيرو�س للعمل فى منازلنا �أو �أماكن عملنا؟
نعم� .إذ ال ينتقل الفيرو�س �سوى من خالل الجن�س غير المحمى ونقل الدم �أو ا�ستخدام �أدوات حقن ملوثة� ،أو من الأم �إلى طفلها،
ومن ثم فال مبرر يحتم عدم ت�شغيل متعاي�ش مع الفيرو�س ،تماما مثلما ال يوجد �سبب يحتم على متعاي�ش مع الفيرو�س �أن ي�شعر
بعدم �إمكانية عمله فى منزل من المنازل .وتذكر �أن الفيرو�س ال يمكن �أن ينتقل بالعناق �أو التقبيل �أو اللعب مع �أطفالك �أو ا�ستخدام
مرحا�ض عام �أو الت�شارك فى ا�ستخدام �أدوات الأكل �أو ال�شرب �أو �إعداد الطعام لأ�سرتك �أو غير ذلك من الأعمال المنزلية.
و�سيا�سة الأمم المتحدة وا�ضحة و�ضوحا تاما فى �ضرورة �أال يعتبر الفيرو�س عامال فى التوظيف �أو تحديد من ي�شغل
الوظائف .و�إجراء اختبار لتحديد الم�صابين بالفيرو�س لي�س �إجباريا للتوظيف ،ولي�س مطلوبا من المتعاي�شين مع الفيرو�س �أن
يف�صح عن حالته .وت�شجع منظمة العمل الدولية على العمل بهذا المعيار بالن�سبة للموظفين فى مختلف �أنحاء العالم .وينبغى
للعاملين معنا اتباع ال�سيا�سة ذاتها عند اال�ستعانة بعاملين فى منازلهم.
وتو�صى الأمم المتحدة ب�أن تتاح لجميع العاملين فى منازل موظفى الأمم المتحدة ال�سبل الالزمة للوقاية ولتلقى خدمات
الرعاية ال�صحية والعالج .ف�إذا كان منزلك مكانا للعمل �أي�ضا ،فيرجى منك �أن تتيح المعلومات المتعلقة بالفيرو�س ب�شكل مي�سر
للعاملين لديك �سواء الذين تعينهم مبا�شرة �أو من خالل منظمات محلية .ويمكنك �أن تطلع العاملين فى منزلك على ما تعرفه،
وتحثهم على �إجراء االختبار واال�ستزادة فى المعرفة عن الفيرو�س.

الح ــياة فى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى

• عدم التمكين االقت�صادى :تتعر�ض الن�ساء ل�ضغوط تتعلق ب�ضرورة �أن يعولن �أنف�سهن �أو �أ�سرهن مما يحدو ببع�ضهن �إلى
ممار�سة الجن�س “�ضمن �صفقة” مع الرجال مقابل المال �أو �سداد م�صروفات الدرا�سة �أو تقديم هدايا .وي�صدق هذا فى بع�ض
المناطق بوجه خا�ص على ال�شابات الأ�صغر �سنا الالتى يمار�سن الجن�س مع رجال �أكبر �سنا .وقد ال ت�ستطيع الن�ساء المحتاجات
اقت�صاديا الإ�صرار على ا�ستعمال الواقى.
• الأزواج المهاجرون :تنتقل العدوى �إلى كثير من الن�ساء ،ال�سيما فى المناطق الريفية ،من �أزواجهن الذين يعملون بعيدا
عن الوطن لفترات طويلة ،مثال كعمال للمناجم �أو قائدى �شاحنات �أو جنود ،وفى غ�ضون ذلك ينخرطون فى ممار�سات جن�سية
غير محمية .وقد ي�صابون بالفيرو�س ولدى عودتهم ينقلون العدوى �إلى زوجاتهم.
• زواج الأطفال :مازال �شائعا فى كثير من �أنحاء العالم �أن تتزوج الفتيات قبل �أن يبلغن  18عاما .وغالبا ما يتزوجن رجاال
كبار ال�سن لديهم خبرات وتجارب جن�سية �سابقة وقد يكونون م�صابين بالفعل بالفيرو�س وينقلونه �إلى زوجاتهم ال�شابات.
• العنف :تتعر�ض واحدة من كل ثالث ن�ساء فى العالم لالغت�صاب �أو ال�ضرب �أو الإكراه على ممار�سة الجن�س �أو تتعر�ض لإ�ساءة
المعاملة ب�أ�شكال �أخرى فى حياتها .ويزيد العنف الجن�سى خطر الإ�صابة لأنه قد يمزق جدار المهبل مما ي�ؤدى �إلى مالم�سة
ال�سائل المنوى الم�صاب للن�سيج المبطن �أ�سفله ب�شكل مبا�شر .كما قد ي�ؤدى الإكراه على ممار�سة الجن�س �إلى حرمان الن�ساء
من القدرة على الإ�صرار على ا�ستعمال الواقى.
هل يمثل الفيرو�س م�شكلة خطيرة فى منطقة �سكنى وعملى؟
نعم ،يمثل الفيرو�س م�شكلة خطيرة فى �شتى �أنحاء العالم .ورغم انخفا�ض معدالت الإ�صابة بالفيرو�س فى بع�ض البلدان
والمناطق ،ف�إن تف�شى وباء الإيدز يفوق الزيادة الطبيعية بدرجة هائلة و�أعداد الإ�صابات الجديدة بالفيرو�س �آخذة فى التزايد
فى كثير من البلدان .وفى �أفريقيا جنوب ال�صحراء ،المنطقة الأكثر ت�ضررا ،تمثل �إ�صابة الن�ساء ن�سبة تبلغ  61فى المائة من
الإ�صابات ومازال الفيرو�س هو ال�سبب الرئي�سى للوفيات .ويبدو �أن العوامل الوبائية النت�شار الفيرو�س فى منطقة الكاريبى قد
ا�ستقرت ،فى حين انخف�ضت قلة منها فى المدن .وفى �آ�سيا� ،شهد جنوب �شرق �آ�سيا �أعلى معدل النت�شار الفيرو�س ،مع وجود تباين
كبير فى االتجاهات الوبائية فيما بين البلدان المختلفة .وفى مناطق �شرق �أوروبا و�آ�سيا الو�سطى وال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
يمثل تعاطى المخدرات عن طريق الحقن ال�سبيل الرئي�سى النتقال العدوى بالفيرو�س .ومازالت معدالت تف�شى الوباء م�ستقرة
بوجه عام فى �أمريكا الالتينية� ،إال �أن الو�صمة االجتماعية والتمييز يعوقان �إمكانية �إتاحة �سبل الوقاية من الفيرو�س وعالجه

باعتبارنا عاملين فى الأمم المتحدة،
من حقنا التمتع بالرعاية ال�صحية
الخا�صة بالإ�صابة بالفيرو�س
�إذا كنا م�صابين به.
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كيف يتطور الفيرو�س؟
فى م�ستهل الأمر ي�صيب
الفيرو�س بع�ض الخاليا

6
ي�ستخدم الفيرو�س بع�ض
خاليا الج�سم لت�صنيع
مزيد من الفيرو�سات

6
فى خاتمة المطاف يقتل
الفيرو�س الخلية الم�ضيفة
له والخاليا المجاورة لها

6
تقوم خاليا جهاز المناعة
فى الج�سم بمهاجمة
الفيرو�س

6

تتزايد �أعداد الفيرو�س
وتتغلب على جهاز المناعة

6
تحدث عدوى ثانوية فى
�أجزاء الج�سم فى غياب
جهاز المناعة
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وعقب �إ�صابة الج�سم� ،سرعان ما ي�شن جهاز المناعة هجوما �ضد الفيرو�س بخاليا و�أج�سام م�ضادة متخ�ص�صة قاتلة تنجح
م�ؤقتا عادة فى خف�ض �أعداد الفيرو�س فى الدم .بيد �أن الفيرو�س يظل ن�شيطا ،ويوا�صل نقل العدوى وقتل الخاليا الحيوية لجهاز
المناعة .كما يقيم الفيرو�س م�ستودعات فى الج�سم ال يمكن للأدوية الم�ضادة للفيرو�سات القهقرية تدميرها .و�إذا لم يتلق الم�صاب
عالجا ،يزداد ن�شاط الفيرو�س زيادة كبيرة بم�ضى الوقت ،ويتغلب فى خاتمة المطاف على قدرة الج�سم على محاربة المر�ض.
هل العدوى بالفيرو�س مميتة دائما؟
لي�س بال�ضرورة �أن تف�ضى الإ�صابة بالفيرو�س �إلى الوفاة .فثمة �أدوية اليوم يمكنها �إلى حد كبير �أن تبطئ تطور الإ�صابة بالفيرو�س
و�أن تمكن المتعاي�شين مع الفيرو�س من التمتع بال�صحة وموا�صلة العطاء ل�سنوات عديدة .ولكن �إذا لم يتلق الم�صاب عالجا ،ف�إن
العدوى بالفيرو�س تكاد تف�ضى دوما تقريبا �إلى الإيدز الذى يف�ضى دوما تقريبا �إلى الوفاة.
لقد �سمعت �أن الفيرو�س لي�س له �أعرا�ض ظاهرة كما ال يمكن ال�شعور به.
فكيف �أعرف هل �أ�صابنى �أو �أ�صاب �شخ�صا �آخر �أم ال؟
من المحال �أن تعلم هل �أ�صيب �شخ�ص ما بالمر�ض �أم ال بمجرد النظر �إليه �أو التحدث معه .وال�سبيل الوحيد لمعرفة حالته هو
�إجراء اختبار فى غ�ضون � 3-6أ�شهر عقب �أى تعر�ض محتمل .وحتى لو �أ�سفر االختبار عن نتيجة �سلبية ،ف�إن حدوث تعر�ض فى
وقت حديث يحتم �إعادة االختبار بعد ثالثة �أ�شهر .ونظرا لأن االختبارات�أ�صبحت �أكثر دقة اليوم ،فقد بات ب�إمكان بع�ض االختبارات
اكت�شاف الأج�سام الم�ضادة للفيرو�س فى وقت مبكر عما م�ضى .ومن المهم ل�سالمتك و�سالمة الآخرين �أن تجرى االختبار ،و�أن
تحيط علما ب�سبل الوقاية من العدوى وت�شجع الآخرين على �أن يحذو حذوك.
هل الن�ساء �أكثر عر�ضة للإ�صابة بالفيرو�س من الرجال؟
نعم .فن�صف المتعاي�شين مع الفيرو�س تقريبا من الن�ساء .و�أعلى معدالت النت�شار الإ�صابة بالفيرو�س فى �أو�ساط الن�ساء فى
البلدان التى تف�شى فيها الوباء بوجه عام؛ والمتعاي�شات مع الفيرو�س من الن�ساء �أ�صيبن �أ�سا�سا فى عالقات مع ذكور وغالبا فى �إطار
زواج �شرعى� .إذ ي�ؤدى عدد من العوامل البيولوجية واالجتماعية والثقافية واالقت�صادية �إلى تعر�ض المر�أة للإ�صابة بالفيرو�س:
• 	 الفروق البيولوجية :ال�سطح المك�شوف للمجرى التنا�سلى للمر�أة �أكبر مما لدى الرجل؛ ومن ثم ف�إن الن�ساء ي�صبحن �أكثر
تعر�ضا لخطر الإ�صابة مع كل تعر�ض .وال�شابات �أكثر تعر�ضا لخطر الإ�صابة بالفيرو�س بدرجة �أكبر من ذلك نتيجة لعدم
ن�ضج فتحة الرحم لديهن.

الح ــياة فى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى

الت�أثير العالمى للعالج الم�ضاد للفيرو�سات القهقرية
ي�ؤدى العالج الم�ضاد للفيرو�سات القهقرية ب�صفة عامة �إلى �أوجه تح�سن بارزة فى �صحة المتعاي�شين مع الفيرو�س وحالتهم .وقد
زاد عدد من يتلقون عقاقير م�ضادة للفيرو�سات القهقرية فى بلدان الدخل المتو�سط الأدنى ع�شر مرات فى خم�س �سنوات فح�سب،
ليبلغ عددهم زهاء �أربعة ماليين ن�سمة بحلول نهاية عام  .2008وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،بد�أت �أعداد الوفيات المتعلقة بالإ�صابة
بالإيدز تنخف�ض ،ربما نتيجة لتح�سن فر�ص تلقى العالج.
وحققت العقاقير الم�ضادة للفيرو�سات القهقرية فى التعامل مع فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ت�أثيرا عظيما .وكانت �أوجه
التح�سن التى طر�أت على ال�صحة �أكبر و�أطول �أمدا ب�صورة كبيرة عما توقعناه عندما ظهرت توليفة الأدوية الم�ضادة للفيرو�سات
القهقرية لأول مرة فى منت�صف ت�سعينيات القرن الع�شرين.
�إمكانية الح�صول على الأدوية الم�ضادة للفيرو�سات القهقرية
رغم �أن العاملين بالأمم المتحدة يتمتعون بفر�ص الح�صول على الرعاية ال�صحية المتعلقة بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى من
خالل الت�أمين الطبى ،ف�إنه من المهم �أن يدركوا �أن الأدوية الم�ضادة للفيرو�سات القهقرية مازالت باهظة الثمن بالن�سبة لمعظم
النا�س .فغالبية الم�صابين فى العالم ال يتمتعون بفر�ص للح�صول على �أدوية وعالج للفيرو�س .ووفقا للبيانات المتاحة الأحدث
من عام  ،2007ف�إن  9.7مليون من المتعاي�شين مع الفيرو�س فى البلدان منخف�ضة الدخل ومتو�سطة الدخل فى �أم�س الحاجة
�إلى �أدوية م�ضادة للفيرو�سات القهقرية لإنقاذ حياتهم .ومع ذلك ،ت�شير التقديرات �إلى �أن ثالثة ماليين فقط من بينهم هم الذين
يمكنهم تلقى العالج المنا�سب ،فى حين يتعذر ذلك على  6.7مليون �آخرين.
كيف �أعرف �أننى م�صاب بالفيرو�س؟
ال�سبيل الوحيد لمعرفة ذلك هو �إجراء االختبار الطبى� .إذ يمكن اكت�شاف الأج�سام الم�ضادة للفيرو�س ب�إجراء اختبار ب�سيط
متاح فى معظم �أنحاء العالم .ويحدد المعيار رقم ( )5من المعايير الدنيا لبرنامج الأمم المتحدة لرعاية العاملين الم�صابين
بالفيرو�س (� )UN Caresضرورة �إتاحة هذا االختبار الطبى لك ،باعتبارك �أحد العاملين بالأمم المتحدة ،ولأ�سرتك.
مذا يحدث فى الج�سم حينما ي�صاب بالفيرو�س؟
ي�صيب الفيرو�س كرات الدم البي�ضاء التى تمثل �أحد مكونات جهاز المناعة .وينبغى �أن يتمتع الج�سم بمناعة قوية لمقاومة طائفة
وا�سعة من الأمرا�ض المعدية .وحينما ي�صاب �شخ�ص بالفيرو�س يهاجم الفيرو�س كرات الدم البي�ضاء ،وبم�ضى الوقت يغدو جهاز
المناعة تدريجيا �أقل قدرة على محاربة المر�ض.

وتبطئ هذه الأدوية معدل تطور
العدوى بالفيرو�س وت�ساعد
المتعاي�شين مع الفيرو�س على
التمتع ب�صحتهم وموا�صلة العطاء
ل�سنوات عديدة.
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حياتى مع الفيرو�س
هذه ق�صيدة نقلها بت�صرف زميل متعاي�ش مع الفيرو�س يعمل فى اللجنة االقت�صادية لأفريقيا
		
حينما علمت بحالتى
حينما لم يكن بد من وقفة مع النف�س ب�صدق �سريرة
حينما غمرنى الحزن واكتويت بالجرح و�أنيت من الوحدة....
حينما �شرعت الحقيقة التى ال ريب فيها ت�ستقر رويدا رويدا فى روعى وطويتى
�أواه ،ماذا ع�ساى �أ�صنع �إزاء الحقيقة المريرة
بدت الحياة بال قيمة ،بال فائدة ،بال مذاق ،بال معنى ،بال �أمل فى �شدتى..... ،
لكن �أبدا لن يقهرنى الحزن والأ�سى
�أبدا لن تتملكنى ف�أي� ِأ�س
لأن غدا لناظره ،مهما يكن ،م�شرق قريب
لأن انبالج فجر الغد ،يحمل نور عهد جديد....
فا�ستجمعت �شجاعتى ووا�صلت م�سيرتى رغم وط�أة محنتى
محنتى التى حا�صرت م�سيرتى و�ست�ستمر معى فى رحلتى
لكن عزائى و�سلوتى �أن �أرى ب�صي�ص نور فى حالك �شدتى
و�أن �أذكر نف�سى بين �آن و�آخر �أننى �أح�سن حاال ممن �سبقونى و�أ�صيبوا بم�صيبتى
حقا و�صدقا �أف�ضل حاال ،هاءوم �صدقوا كلمتى
ف�أعاننى اهلل القدير على الر�ضا بالمقادير والم�ضى فى الم�سير
و�أعاننى اهلل القدير على ت�سخير كل ما �أوتيت من خير ي�سير لتذليل كل ع�سير
و�أعاننى اهلل القدير على قهر �أب�شع مخاوفى فلم يعد قلبى بالخوف ح�سير
لأننى غدوت الآن على ب�صيرة بحالتى و�أين تط�أ قدمى وتم�ضى خطوتى
فدب فى �أو�صالى وا�ستقر فى مهجتى �أننى ا�ستعدت حريتى
فغدوت حرا ر�ضا بحالى وت�سليما للم�شيئ ِة
غدوت حرا من �أعباء تلبية نداء الم�سئولي ِة
غدوت حرا ال �أعرف خوفا وال معنى الرهب ِة
لأننى �أ�ضحيت على ب�صيرة ..بما ينبغى وال ينبغى ..يقينا بال محاجّ ِة
فيا �صاح اتعظ من ق�صتى ..واغد حرا مثل حريتى
12
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لعدوى الفيرو�س (ويطلق عليها �أي�ضا “الوقاية عقب التعر�ض”) .و�أدى ال�شروع فى ا�ستخدام العالج الم�ضاد للفيرو�سات القهقرية
فى مرحلة مبكرة من م�سار الإ�صابة بالفيرو�س فى الر�ضع والأطفال �إلى تغييرات �إيجابية كبيرة �أ�سهمت فى �إنقاذ حياة الأطفال
الم�صابين بالفيرو�س.
�إذ يغير العالج الم�ضاد للفيرو�سات القهقرية الم�سار الطبيعى للإ�صابة بالفيرو�س ،حيث يطيل بدرجة كبيرة �أمد الفترة
الفا�صلة بين بدء الإ�صابة وتطور الأعرا�ض .ولتحقيق هذا ،من المهم ت�شخي�ص الإ�صابة بالفيرو�س قبل �أن تتطور �أعرا�ض الإيدز
لبدء العالج فى التوقيت الأكثر فعالية قبل �أن يتعر�ض جهاز المناعة للتدمير .ومع ذلك ،ف�إن المر�ضى الذين ي�شرعون فى العالج
– حتى عقب ت�شخي�ص �إ�صابتهم بالإيدز – يجنون بالفعل غالبا فوائد �صحية كبيرة وطويلة الأمد.
ورغم �أن العالج الم�ضاد للفيرو�سات القهقرية فعال فى �إبطاء الأمرا�ض المرتبطة بالفيرو�س ويمكنه �أن يطيل حياة الم�صاب
ليبلغ العمر المتوقع الطبيعى ،ف�إنه ال يمثل عالجا �شافيا ،وقد تتطور الإ�صابة بالفيرو�س �إلى الإيدز يوما ما .وال ينبغى �إيقاف
العالج الم�ضاد للفيرو�سات القهقرية ،بل يجب �أن ي�ستمر تعاطيه مدى الحياة .و�أى ا�ستثناءات لهذا الو�ضع ينبغى �أن تكون بالت�شاور
مع الطبيب المتخ�ص�ص وفقا لكل حالة على حدة .وف�ضال عن �أ�شكال العالج الخا�صة بالفيرو�س نف�سه ،هناك �أنواع �أدوية للوقاية
من و�/أو لعالج الأمرا�ض المعدية االنتهازية المرتبطة بالفيرو�س.
ولأننا نعمل فى الأمم المتحدة ،فمن حقنا نحن (و�أفراد �أ�سرتنا الذين ي�شملهم الت�أمين الطبى الذى تقدمه الأمم المتحدة)
تلقى الرعاية الطبية المالئمة ،ومنها الرعاية الطبية الخا�صة بالفيرو�س .ويقدم الف�صل الثالث من هذا الكتيب“ ،ع�ش”،
معلومات تف�صيلية عن �سبل حماية �صحتك �سواء كنت م�صابا بالفيرو�س �أم ال .ويجدر بك �أن تعلم �إذا كنت متعاي�شا مع الفيرو�س،
�أنه من المفيد �أن تكون على دراية بالأنواع المختلفة للأدوية المتاحة قبل �أن تتلقى العالج .فكل دواء ينبغى مواءمته مع حالتك
ال�صحية الخا�صة .ومن المفيد لك �أن تكون �شريكا مثقفا لطبيبك المعالج عند مناق�شة النوع الأ�صلح لك من الأدوية الم�ضادة
للفيرو�سات القهقرية.
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�إذا كانت الوقاية من العدوى بالفيرو�س ممكنة ،فلماذا يوا�صل وباء الفيرو�س االنت�شار؟
لي�س من ال�سهل تغيير ال�سلوكيات الجن�سية �أو غيرها من ال�سلوكيات الخطيرة .فعوامل من قبيل العواطف الإن�سانية و�إدراك
الخطر والمعرفة والتوجهات والت�أثيرات االجتماعية والقوى المحركة الطبيعية والدين والممار�سات الثقافية والو�ضع
االجتماعى االقت�صادى ت�ؤثر جميعها فى �سلوك الفرد.

يبدو الم�صابون بفيرو�س نق�ص المناعة
الب�شرى ويت�صرفون
مثل غير الم�صابين به.
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ما هو الإيدز؟
�إذا لم يعالج فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ،ف�إنه يق�ضى على جهاز المناعة فى كل الحاالت تقريبا ،مما يجعل الج�سم عر�ضة
لواحد �أو �أكثر من الأمرا�ض المهددة للحياة التى ال ت�ؤثر عادة فى الأ�صحاء .ويطلق على هذه المرحلة من الإ�صابة بعدوى
الفيرو�س “الإيدز”� ،أو متالزمة نق�ص المناعة الب�شرى المكت�سب .وكلما كان حجم تدمير جهاز المناعة �أكبر ،يغدو خطر الإ�صابة
بالأمرا�ض المعدية االنتهازية �أكبر (الأمرا�ض التى ت�ستغل نقاط ال�ضعف فى مقاومة جهاز المناعة).
وقد اتفق الخبراء على ا �صطالع “الإيدز” فى مطلع ثمانينيات القرن الع�شرين ،قبل اكت�شاف فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى،
لو�صف متالزمة التثبيط العميق لعمل جهاز المناعة التى ظهرت لأول مرة �آنذاك .وال�صورة المفهومة عن الإيدز اليوم هى �أنه
المرحلة الأخيرة من مراحل تطور لمتوالية العدوى بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ومر�ضه.
و�إذا لم تعالج العدوى بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى ،ف�إنه ي�ستغرق عموما ما بين ثمانية �إلى ع�شرة �أعوام حتى يتطور �إلى
متالزمة الإيدز .وفى غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر بعد الإ�صابة ،قد يتعر�ض الم�صاب “لمر�ض �شبيه بالإنفلونزا” (انقالب �سيرولوجى
ثم ي�شعر بالتعافى مجددا .ورغم ذلك ،تتفاوت الفترة الطويلة الفا�صلة ما بين بدء العدوى وظهور الأعرا�ض التى تبين و�صول
الإ�صابة بالفيرو�س �إلى مرحلة متقدمة (الإيدز) من �شخ�ص لآخر ،وتبدو �أق�صر للم�صابين بالعدوى عن طريق نقل الدم
وللأطفال.
ما هى �أنواع العقاقير المتاحة حاليا لعالج العدوى بالفيرو�س وما هى �آثارها؟
هناك عدة �أنواع مختلفة من العقاقير الطبية لعالج العدوى بالفيرو�س .وتهاجم هذه العقاقير �أ�شكال متنوعة يتخذها
الفيرو�س للتكاثر .ونظر لأن الفيرو�س �سرعان ما يتحور ليغدو مقاوما لأى عقار بمفرده ،فينبغى للمر�ضى �أخذ توليفة من
العقاقير لتحقيق �أق�صى درجات تثبيط عمل الفيرو�س.
وتعرف توليفة الأدوية الم�ستخدمة بالعالج الم�ضاد للفيرو�سات القهقرية .وت�ستخدم الأدوية �أو العقاقير الم�ضادة للفيرو�سات
القهقرية لعالج الأطفال والكبار الم�صابين بالفيرو�س ،لمنع انتقال الفيرو�س من الأم �إلى الطفل كعالج وقائى عقب التعر�ض
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االصصاب

يم

كن تجن
بها

العدوى

ةب

هل �أنت على يقين من �أن هذه هى ال�سبل الوحيدة النتقال الفيرو�س؟
نعم .فقد حظى الفيرو�س ب�أكثر الدرا�سات تدقيقا عبر التاريخ .و�أو�ضحت الأدلة الدامغة �أنك لن تتعر�ض للعدوى �أو تعدى الآخرين
ب�أى من ال�سبل التالية:
•الم�صافحة بالأيدى �أو العناق �أو التقبيل
•ال�سعال �أو العط�س
•مالم�سة لعاب الآخرين
•ا�ستخدام هاتف عمومى
•زيارة م�ست�شفى
•فتح �أحد الأبواب
•الت�شارك فى الطعام �أو ا�ستخدام �أدوات الأكل �أو ال�شرب
•الت�شارك فى ا�ستخدام فر�ش الأ�سنان
•ا�ستخدام �صنابير المياه
•ا�ستخدام المراحي�ض �أو المر�شات (الدو�ش)
•ا�ستخدام حمامات ال�سباحة
•التعر�ض لل�سع البعو�ض �أو �أى من الح�شرات الأخرى
•العمل �أو االختالط �أو الحياة بجوار �شخ�ص متعاي�ش مع الفيرو�س.
هل يمكن تجنب الإ�صابة بالعدوى؟
نعم .يمكن تجنب العدوى بالفيرو�س .فمن حقنا ،نحن العاملين فى الأمم المتحدة ،االطالع على المعلومات الخا�صة بالوقاية
من الفيرو�س ،والح�صول على الواقيات الذكرية والأنثوية ،والإحالة �إلى م�صادر تقديم الم�شورة و�إجراء االختبارات الطبية.
ويحدد الف�صل التالى من هذا الكتيب“ ،احم نف�سك والآخرين” ،المالمح العامة للكيفية التى يمكننا بها تجنب التعر�ض للعدوى
بالفيرو�س من خالل �أى من ال�سبل الثالثة النتقاله ،وكذلك للكيفية التى يمكننا بها الح�صول على المعلومات الخا�صة بالوقاية
من الفيرو�س فى �أماكن العمل.
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ما هو فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى؟
فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى هو الفيرو�س الم�سبب لمتالزمة نق�ص المناعة المكت�سب (الإيدز) .فهو يهاجم الجهاز
المناعى فى الج�سم في�ضعف قدرته على مقاومة الأمرا�ض مما يجعل الج�سم عر�ضة للإ�صابة بعدد من الأمرا�ض المعدية والأورام
ال�سرطانية المهددة لحياة الإن�سان .وهو معد مما يعنى �أنه قادر على االنتقال من �شخ�ص لآخر.
يمكن �أن ينتقل الفيرو�س
من �شخ�ص �إلى �آخر.

تجنب العدوى
بالفيرو�س ممكن

8

كيف ينتقل فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى؟
ينتقل فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى من خالل:
• ات�صال جن�سى غير محمى ،ب�صفة �أ�سا�سية من خالل جماع فى المهبل �أو ال�شرج مع متعاي�ش مع الفيرو�س .ويعد الجماع
ال�سبيل الرئي�سى النتقال الفيرو�س فى �شتى �أنحاء العالم .واحتماالت انتقال الفيرو�س بممار�سة الجن�س عن طريق الفم
�ضئيلة جدا ولكن خطر الإ�صابة يتزايد �إذا كان بالفم �أو الأع�ضاء التنا�سلية جروح و�/أو قرح ؛
• التعر�ض لدم ملوث .تتمثل الو�سيلة الأ�شد فعالية النتقال الفيرو�س فى �إدخال دم ملوث بالفيرو�س �إلى مجرى الدم ،ال�سيما
من خالل نقل الدم من �شخ�ص م�صاب �إلى �آخر �سليم .وتقع الآن معظم عمليات الإ�صابة من جراء نقل دم من �شخ�ص لآخر
نتيجة اال�ستخدام المتعدد لأدوات حقن ملوثة خالل تعاطى المخدرات بالحقن .كما يمكن �أن ي�ؤدى ا�ستخدام محاقن و�أدوات
طبية �أخرى غير معقمة تعقيما جيدا فى �أماكن الرعاية ال�صحية �إلى العدوى بالفيرو�س .وينبغى �أن ت�ستخدم خدمات الرعاية
الطبية فى الأمم المتحدة جميع االحتياطات ال�ضرورية و�أن ت�ستخدم فقط �أدوات طبية جديدة �أو معقمة .ومن غير المرجح
�أن نتعر�ض نحن العاملين فى منظومة الأمم المتحدة للعدوى بالفيرو�س �إذا لج�أنا �إلى اال�ستعانة بمرافق الرعاية الطبية
فيها وتلك التى اعتمدتها المنظمة .ورغم ذلك ينبغى اتخاذ مزيد من االحتياطات عند اللجوء �إلى مرافق طبية لم تعتمدها
الأمم المتحدة� ،إذ ال يغدو بو�سع الأمم المتحدة الت�أكد من �سالمة �إمدادات الدم �أو �أدوات الحقن التى جرى توريدها من
�أماكن �أخرى .ومن الم�ست�صوب دوما تجنب التعر�ض المبا�شر لدم �شخ�ص �آخر – لي�س فقط لتجنب العدوى بفيرو�س نق�ص
المناعة الب�شرى بل �أي�ضا الفيرو�سات الكبدية وغيرها من الأمرا�ض المعدية التى تنتقل عبر الدم.
• انتقال الفيرو�س من �أم متعاي�شة مع الفيرو�س �إلى طفلها ،خالل الحمل� ،أو الوالدة� ،أو نتيجة الر�ضاعة.
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نحن نعلم �أن:
حقا
فيرو ئق عن
�
المناعة س نق�ص
ا
لب�شري

موارد للمعلومات عن

فيرو�س نق�ص
المناعة الب�شري

•فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى يدمر جهاز
المناعة؛
•الوقاية من العدوى بالفيرو�س ممكنة؛
•الفيرو�س يمكن �أن ينتقل من �شخ�ص �إلى �آخر؛
•ال عالج ي�شفى من العدوى بالفيرو�س ،ولكن العالج
المتاح ي�ساعد الم�صابين على التعاي�ش مع الفيرو�س
�سنوات طويلة؛
•الأمم المتحدة ملتزمة بتوفير المعلومات والدعم
اللذين نحتاجهما للحياة والعمل فى عالم به
الفيرو�س؛
•الأمم المتحدة ملتزمة ب�ضمان �أن يكون مكان عملنا
�أحد الأماكن التى يحظى فيها المتعاي�شون مع
الفيرو�س بمعاملة عادلة وت�صون كرامتهم؛
•كل منا له حقوق وعليه م�سئوليات �إزاء فيرو�س
نق�ص المناعة الب�شرى.
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1

الف�صل الأول

كن على ب�صيرة
تعرف على الحقائق الأ�سا�سية
عن فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى
ومتالزمة الإيدز
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 nالمقدمة
�إن المعرفة قوة جبارة .ونظرا �إلى التزام منظومة الأمم المتحدة بتوفير �أماكن للعمل ي�سودها العدل والإن�صاف
واالحترام ،فقد �أخذت على عاتقها �ضمان �أن يكون جميع العاملين على دراية تامة بالأمور التى ت�ؤثر فى مكان العمل ،ومنها
فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى .ونحن نتمتع بالحق فى االطالع على �سيا�سات منظومة الأمم المتحدة المتعلقة بالإ�صابة
بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى وفهمها.
“( ”Cares UNالأمم المتحدة تهتم) برنامج لال�ستجابة لفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى فى �أماكن العمل فى
منظومة الأمم المتحدة ،يتيح للعاملين بالأمم المتحدة و�أ�سرهم �سبال للح�صول على المعلومات ،وفر�صا للتعلم ،و�أدوات
للحماية ،ووقاية بعد التعر�ض (عالج يبادر بتناوله فورا عقب التعر�ض للفيرو�س فى م�سعى للوقاية من الإ�صابة) ،وبيئة عمل
داعمة وي�سودها االحترام وفقا لما �أر�سته المبادئ للمعايير الأ�سا�سية الع�شرة لبرنامج “الأمم المتحدة تهتم” 1وموقع هذا
البرنامج ودليل خدماته المتعلقين بالفيرو�س على االنترنت (يمكن االطالع عليهما على”www.uncares.org :
يمكن �أن يتيحا مزيدا من المعلومات .كما �أن المعاييرالأ�سا�سية ،و�سيا�سة �شئون العاملين الخا�صة بفيرو�س الإيدز ومر�ضه
فى الأمم المتحدة ،ومدونة ممار�سات منظمة العمل الدولية الخا�صة بالفيرو�س ومر�ضه ،و”عالم العمل”  2يمكن �أن توفر
�إطارا لبرامج �أماكن العمل فى الأمم المتحدة .وحظيت مدونة ممار�سات منظمة العمل الدولية ،باعتراف دولى باعتبارها
م�ؤ�شرا لقيا�س �أداء ال�سيا�سات الخا�صة بالفيرو�س فى �أماكن العمل.
و�ستجرى الإجابة عن كثير من الأ�سئلة المتعلقة بالفيرو�س و�سيا�سات “برنامج الأمم المتحدة تهتم” ومنظومة
الأمم المتحدة خالل دورات التعليم الإجبارية عن الفيرو�س .ف�إذا لم تح�ضر �إحدى هذه الدورات (�أو رغبت فى الح�ضور
مرة �أخرى) �أو كنت فى مكان بعيد ،فات�صل بم�سئولى تن�سيق برنامج “الأمم المتحدة تهتم” /ا�ستراتيجية التعلم
( )www.uncares.org/facilitatorsفى موقع خدمتك.
لقد تعلمنا الكثير عن الفيرو�س منذ �أن �شرعت منظومة الأمم المتحدة فى اال�ستجابة للوباء فى عام .1987
وحينذاك ،كان الكثير من الأ�سئلة المهمة بال �إجابة .ماذا كانت �أف�ضل ال�سبل للوقاية من العدوى بالفيرو�س؟ هل يمكن
ال�شفاء من الإيدز على الإطالق؟ ما هى �أف�ضل ال�سبل للتعامل مع الفيرو�س فى مكان العمل؟ نملك اليوم �إجابات عن كثير
من هذه الأ�سئلة وغيرها من الأ�سئلة الأ�سا�سية.

وفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى وباء دائم التغير
ي�ؤثر فى النا�س فى كل �أنحاء العالم .ورغم ذلك ،فمن
الممكن تجنب التعر�ض للفيرو�س من خالل معرفة
�أحدث المعلومات واتخاذ االحتياطات ال�ضرورية .ويقدم
هذا الكتيب معلومات حيوية عن الفيرو�س ،و�ضعت
خ�صي�صا لم�ساعدتك �أنت و�أ�سرتك على:
•�أن تكون على دراية بالحقائق الأ�سا�سية عن
فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى والإيدز؛
•حماية نف�سك والآخرين من العدوى
بالفيرو�س؛
•التعاي�ش الإيجابى ا�ستجابة للفيرو�س؛
•الإ�سهام فى �أمم متحدة تهتم بااللتزام بجعل
مكان العمل يت�سم بالعدل والإن�صاف واالحترام.

1
2

موجز المعايير الع�شرة الدنيا لبرنامج “الأمم المتحدة تهتم”
تمثل الملحق الأول فى هذا الكتيب.
�سيا�سة �شئون العاملين الخا�صة بفيرو�س الإيدز ومر�ضه فى
الأمم المتحدة تمثل الملحق الثانى فى هذا الكتيب وموجز
المعايير الأ�سا�سية الع�شر لمدونة منظمة العمل الدولية التى
تمثل الملحق الثالث.

معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم
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 nت�صدير
“الحياة فى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى” لي�س مجرد كتيب – �إنه و�سيلة لإنقاذ الحياة ينبغى �أن يطلع
عليها كل ع�ضو فى �أ�سرة الأمم المتحدة ،من مقرها الرئي�سى حتى �أق�صى �أماكن �أداء الخدمة بها بعدا.

ـــــوة

ال
معــ

ـ

ــرفة

قــــ

وتت�سم المعلومات الواردة بين دفتى هذا الكتاب بالو�ضوح والتف�صيل .فهى تت�صدى لكثير من المو�ضوعات -وبع�ضها
�شديد الحميمية– التى ينبغى مناق�شتها فى �أى ا�ستجابة لفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى .ووفقا لهذا ،ف�إن النهج الذى
تنتهجه الأمم المتحدة على نحو ال يتزعزع يمثل نموذجا جيدا لكيفية تزويد النا�س بالو�سائل التى يحتاجونها التخاذ
قرارات مدرو�سة ب�شان الفيرو�س ،وت�ضمن فى الوقت نف�سه جعل مكان العمل يت�سم بالعدل والإن�صاف واالحترام بالن�سبة
للزمالء المتعاي�شين مع الفيرو�س.
وتمثل زيادة الوعى بالفيرو�س وكيفية انتقال العدوى به �ضرورة �أ�سا�سية .فهى ت�ساعد على الحد من الو�صمة
االجتماعية والتمييز فى مكان عملنا .وهى تمكننا من االقتراب من تحقيق غايتنا المن�شودة المتمثلة فى �أن ن�صبح نموذجا
يحتذى به لبيئة العمل التى تهدف الأمم المتحدة �إلى �إيجادها من خالل �سيا�ستها وبرامجها.
و�ستترجم هذه الن�سخة المحدثة من “الحياة فى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى” �إلى اللغات الر�سمية ال�ست
للأمم المتحدة وتوزع على كافة العاملين فى الأمم المتحدة فى مختلف �أنحاء العالم .ويعتبر ن�شرها خطوة �إيجابية
�أخرى فى جهود منظومة الأمم المتحدة الرامية �إلى الوفاء بالتزاماتها العالمية ب�ش�أن الإيدز .ولكن تحقيق النجاح فى
هذا يقع على عاتقك �أنت� ،أيها القارئ .فباتباعك للر�سائل الأ�سا�سية الواردة فى هذا الكتيب ،وم�شاركتك �أ�سرتك ومجتمعك
فيها ،وتنفيذ تو�صياتها ،يمكنك �أن ت�صبح قوة دفع تعزز الق�ضية .ولي�س هذا مجرد م�سعى نبيل – بل يمكنه �أي�ضا �أن يغير
م�سار حياة كثير من النا�س.
بان كى مون
�أمين عام الأمم المتحدة
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 اخت�صاراتn
 متالزمة نق�ص المناعة المكت�سبAIDS
 فيرو�س نق�ص المناعة المكت�سبHIV
 فيرو�س الورم الحليمي الب�شريHPV
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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 برنامدج الأمم المتحدة االنمائيUNDP
 منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافةUNESCO
 �صندوق الأمم المتحدة لل�سكانUNFPA
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 المفو�ضية ال�سامية للأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئينUNHCR
 مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمةUNODC
 البنك الدوليWB
 برنامج الغذاء العالميWFP
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مهما يكن دورنا فى الحياة،
وحيثما قد نعي�ش،
ف�إننا – ب�شكل �أو �آخر – نعي�ش جميعا
مع فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى.
ت�أثرنا جميعا به.
ونحتاج جميعا �إلى تحمل م�سئولية اال�ستجابة له.
	�أمين عام الأمم المتحدة – بان كى مون(من ر�سالته فى اليوم العالمى للإيدز،
 1كانون الأول/دي�سمبر )2007

الحـياة

فى عالم به فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرى

معلومات للعاملين فى منظومة الأمم
المتحدة و�أ�سرهم
معلومات للعاملين فى منظومة الأمم المتحدة و�أ�سرهم

1

�صدر الأ�صل الإنجليزى عن برنامج الأمم المتحدة الم�شترك لمكافحة الإيدز فى تموز/يوليو 2004
�صدرت �إعادة الطبع المنقحة الأولى فى كانون الأول /دي�سمبر 2004
�صدرت �إعادة الطبع المنقحة الثانية فى تموز/يوليو 2009

© حقوق الطبع محفوظة لبرنامج الأمم المتحدة الم�شترك لمكافحة الإيدز ()2009
كافة الحقوق محفوظة .ويمكن الح�صول على المن�شورات ال�صادرة عن برنامج الأمم المتحدة
الم�شترك لمكافحة الإيدز من فريق �إدراة المحتوى االلكترونى ،التوزيع عبر البريد االلكترونى
 e-maildistribution@unaids.orgال تابع ل لبرنامج .كما ينبغى توجيه طلبات
الح�صول على الإذن با�ستن�ساخ �أو ترجمة من�شورات البرنامج – �سواء كان ذلك لأغرا�ض البيع
�أو للتوزيع غير التجارى – �إلى فريق �إدارة المحتوى االلكترونى فى العنوان المبين �أدناه� .أو
بوا�سطة الفاك�س �إلى الرقم � )22 +41(4187 791أو بالبريد االلكترونى �إلى:
publicationpermissions@unaids.org

وال تعنى العالمات الم�ستخدمة �أو طريقة عر�ض المادة فى هذه المطبوعة ،الإعراب عن �أى
ر�أى كان من قبل البرنامج حيال الو�ضع القانونى لأى بلد �أو مقاطعة �أو مدينة �أو منطقة� ،أو
ال�سلطات القائمة فيها� ،أو حيال تحديد تخومها �أو حدودها.
وال يعنى ذكر �شركات �أو منتجات م�صنوعة بعينها� ،أن البرنامج يعتمدها �أو يو�صى بها تف�ضيال
لها على غيرها مما له طبيعة مماثلة لطبيعتها ولم يرد ذكره فى الن�ص .وي�ستثنى من ذلك:
الخط�أ وال�سهو .وقد تم تمييز الأ�سماء الم�سجلة الملكية بكتابتها ببنط �أ�سود.
ال ي�ضمن البرنامج �أن تكون المعلومات الواردة فى هذه المطبوعة تامة �أو �صحيحة ،وهو غير
م�سئول عن �أى �ضرر يترتب على ا�ستعمال هذه المعلومات.
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