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ج

تصديـر

لقد أكد قرار اجلمعية العامة عدد 23/59، بعنوان <تشجيع احلوار بني األديان>، على أن التفاهم املتبادل واحلوار بني األديان 
ُبعدان هامان من أبعاد احلوار بني احلضارات وثقافة السالم� وقد صدر هذا القرار في سياق قرار اجلمعية العامة عدد 128/58، 
املتخذ في 19 كانون األول/ديسمبر 2003، الذي أقر بأن احترام تنوع األديان والثقافات والتسامح واحلوار والتعاون هي 
عوامل ميكن أن تساعد على مكافحة اإليديولوجيات واملمارسات القائمة على التمييز والتعصب والكراهية وأن تساعد على 

تعزيز السالم العاملي والعدل االجتماعي والصداقة بني الشعوب�

وشرع صندوق األمم املتحدة للسكان في تنفيذ عدد من املبادرات املشتركة مع املنظمات الدينية للتصدي النتشار فيروس 
وأسفرت مشاركة  بالفيروس�  املصابني/ات  نحو  موجهة  تكون  ما  كثيرًا  التي  العار  وملكافحة وصمة  البشرية  املناعة  نقص 
الصندوق وحواره وشراكته مع املنظمات الدينية عن نتائج حققت فائدة متبادلة بالنسبة للطرفني، واألهم هو أنها حّسنت 

حياة الناس الذين يقّدم لهم كل من الصندوق وتلك املؤسسات خدماتهما�

املناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  في جهود  الدينية  املنظمات  املعنون }إشراك  التدريبي،  الدليل  هذا  الصندوق  أعد  وقد 
البشرية{، بدعم من خطة العمل ذات امليزانية املوحدة لبرنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/

إدراك  على  التنمية  مجال  في  والعاملني  امليدان  في  والبرامج  السياسات  واضعي  تشجيع  هو  وهدفه   �)UNAIDS( اإليدز 
مع  والتشارك  البشرية،  املناعة  نقص  فيروس  من  بالوقاية  يتعلق  فيما  املعقدة  واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية  العوامل 
املنظمات الدينية في التصدي لها� والغاية القصوى هي: املضي قدمًا بجدول أعمال املؤمتر الدولي للسكان والتنمية والعمل 

على انحسار انتشار فيروس نقص املناعة البشرية�

روجيليو فيرنانديز كاستيال
مدير وحدة الدعم الفني

صندوق األمم املتحدة للسكان 
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د

كلمات شكـر

أعد هذا الدليل فريق برئاسة أميناتا توري، املسؤولة عن فرع الثقافة والنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان بوحدة الدعم الفني 
في صندوق األمم املتحدة للسكان� وضم الفريق ميسون ملك، مستشارة شؤون الثقافة، ورحيمة كاجونغو، استشارية من 

أوغندا، وجورج كاهوثيا، من مركز دراسات األسرة األفريقية في نيروبي�

البشرية/اإليدز،  املناعة  للزمالء والزميالت من فرع فيروس نقص  التقدير  الفريق املؤلف اإلعراب عن فائق  ويود أعضاء 
وشعبة الدعم التقني، الذين قدموا تعليقات تفصيلية ووجيهة في املراحل األولى إلعداد الدليل؛ وللمشاركني/ات1 في حلقة 
مة؛ وكذلك إلى نان او كايي،  العمل التجريبية التي ُعقدت في أكرا، بغانا، في آذار/مارس 2006، والذين قدموا تعليقات قيِّ
املساعدة في فرع الثقافة والنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان، والتي أدخلت التعليقات املتلقاة في حلقة العمل التجريبية 

ونسقت عملية إصدار الدليل�

وللويس  الدليل،  هذا  إصدار  املالي  دعمه  أتاح  الذي  باإليدز،  املعني  املشترك  املتحدة  األمم  لبرنامج  إضافي  بشكر  وندين 
جنسن، التي يرجع الفضل إلى مساعدتها التحريرية في جعل الدليل منتجًا عالي اجلودة�

1   كان من بني املشاركني/ات الذين حضروا حلقة العمل التجريبية: أميناتا توري )مقر الصندوق(، ومرمي جاتو )مقر الصندوق(، ومكاني كني 
وإيسي أووتوي وميرسي أوساي كونادي )مكتب الصندوق في غانا(، وسانيتا مخرجي وبشرى ب� عالم )مكتب الصندوق في بنغالديش(، 
وفاندارا تشونغ )مكتب الصندوق في كمبوديا(، وأوسكار فالفيردي )مكتب الصندوق في كوستاريكا(، ومنى الغزالي )مكتب الصندوق في 
مصر(، وآنا ريوبينمومبا )مكتب الصندوق في زمبابوي(، وإيستر ميوا )فريق اخلدمات التقنية القطري التابع للصندوق في إثيوبيا(، والشيخ 
صابر أحمد صباح )وزارة الشؤون الدينية، مصر(، والقس بولس سرور )الطبيب ورئيس كنيسة جرجس، مصر(، وفيلبرت كانكاي )رابطة 
الصحة املسيحية، غانا(، وكارمن مولينا )منظمة كاريتاس، هندوراس(، وك� باالشاندرا كوروب )مؤمتر األديان املعني بفيروس نقص املناعة 
البشرية/اإليدز، الهند(، وجورج كاهوثيا )مركز دراسات األسرة األفريقية، نيروبي(، واملفتي موباجي شعبان رمضان )املجلس اإلسالمي، 

أوغندا(�
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هـ

»نحن ُرسل التحول، ومبقدورنا أن نقهر الوباء. ويجب أن 
ندرك ترابطنا، بصرف النظر عن تركيباتنا اجلغرافية أو 

الثقافية أو الدينية.... ويجب أن يحترم كل منا اآلخر.... 
ويجب أن نقف كتفاً إلى كتف، وقلباً إلى قلب، في 
الكفاح ضد فيروس نقص املناعة البشرية واإليدز«.

ديزموند م� توتو، رئيس األساقفة الفخري،
الكنيسة األجنيليكانية للمقاطعة،

جنوب أفريقيا
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�

مقدمـة

الفصل   ،10 ص  والتنمية:  للسكان  الدولي  املؤمتر  عمل  برنامج   2
الثاني�

مـع  العمـل  تهـم.  الثقافـة   �2004 للسكان�  املتحدة  األمم  صندوق   3
املجتمعات احمللية واملنظمات الدينية: دراسات حالة من برامج قطرية� 
نيـويـورك: صنـدوق األمم املتحـدة للسـكان� وهـو متـاح على املـوقـع: 

�www�unfpa�org/culture

معلومات أساسية
برنامج  يوجهها  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  والية  إن 
في  والتنمية  للسكان  الدولي  املؤمتر  اعتمده  الذي  العمل 
القاهرة، ويعمل الصندوق عن كثب مع احلكومات واملجتمع 
املدني واملنظمات الدينية لتحقيق أهدافه� }ولكل بلد احلق 
برنامـج  الــواردة في  التوصيـات  ينفــذ  أن  السيـــادي في 
العمل مبا يتماشى مع القوانني الوطنية وأولويات التنمية ومع 
االحترام الكامل ملختلف القيم الدينية واألخالقية واخللفيات 
ـ  الثقافية لشعبه، ووفقًا حلقوق اإلنسان املعترف بها دوليًا{ـ 

برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية2�

ومنذ مؤمتر القاهرة، وإدراكًا ألهمية العمل في إطار الثقافات 
والديانات، حتقيقًا لتقدم أفضل صوب أهداف املؤمتر الدولي 
للسكان والتنمية، دأب الصندوق على إقامة حوار مع عدد 
كما  األديان�  بني  واملشتركة  الدينية  املنظمات  من  كبير 
تشارك الصندوق مع املنظمات الدينية في مشاريع مشتركة 
لتحســني الصحــة واحلقــوق اإلجنابيــة ولترجمة األهـداف 
اإلمنائية املشتركــة إلى حقيقــة واقعــة� وساند قادة دينيون 
كثيرون اجلهود الرامية إلى تشجيع األمومة اآلمنة ومناصرة 
التخاذ  األخالقية  أهليتهما  بتأكيد  والرجل  املرأة  كرامة 

قرارات شخصية بشأن اإلجناب�

وليس من الصعب تبنيُّ مدى نفوذ املنظمات الدينية، ففي 
الروحي  التوجيه  املنظمات  تلك  توفر  نامية كثيرة ال  بلدان 
ألتباعها فحسب، بل كثيرًا ما تكون هي اجلهة الرئيسية التي 
واالجتماعية  الصحية  اخلدمات  من  متنوعة  مجموعة  تقدم 
احمللية� ولهذه املنظمات، بحكم وجودها داخل املجتمعات 
احمللية واستنادها إلى عالقات الثقة، القدرة على التأثير في 
تتعامل  الذين  احمللية  املجتمعات  أفراد  وسلوكيات  مواقف 

ومنتظم  وثيق  اتصال  على  فإنها  ذلك  على  وعالوة  معهم� 
احترامًا  وتلقى كلمتها  األعمار  املجتمع من مختلف  بفئات 
بعض  في  يكونون  ما  كثيرًا  الدينيني  القادة  إن  بل  لديها� 
احلكوميني  املسؤولني  من  نفوذًا  أكثر  التقليدية  املجتمعات 

احملليني أو القادة املجتمعني العلمانيني�

فقد أظهرت كثرة من دراسات احلالة التي جرى إعدادها في 
مشاركة  أن  تهّم3  الثقافة  املعنون  الصندوق  مطبوع  سياق 
الصندوق  من  املدعومة  املشاريع  في  الدينية  املنظمات 
بشأن  املدني  واملجتمع  احلكومات  مع  املفاوضات  نت  حسَّ
هذه  تبادل  تدريجيًا  ويجري  ثقافيًا�  احلساسة  القضايا 
بني  احلوار  ر  يسَّ مما  املناطق،  وعبر  البلدان  عبر  اخلبرات 
األديان بشأن أجنع الّسبل ملنع انتشار فيروس نقص املناعة 
منظمات  إقناع  على  أيضًا  احلوار  هذا  وساعد  البشرية� 
دينية شتى بأن تكاتفها معًا كجبهة متحدة هو أجدى سبيل 
من  واحلد  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  انتشار  ملكافحة 

تأثيرات اإليدز�

الغرض واألهداف
واضعي  مساعدة  قصد  القدرات  لبناء  أداة  الدليل  هذا 
السياسات وواضعي البرامج على حتديد برامج الوقاية من 
املنظمات  بها  التي تضطلع  البشرية  املناعة  نقص  فيروس 

الدينية وتصميمها ومتابعتها� 

مجال  في  العاملون/ات  يستخدم  أن  أيضًا  املمكن  ومن 
التنمية في شراكة من املنظمات الدينية هذا الدليل لزيادة 
فيروس  من  الوقاية  مجال  في  املنظمات  تلك  لدور  فهمهم 
مع  للتشارك  خطط  ولتصميم  البشرية،  املناعة  نقص 

املنظمات الدينية من أجل وقف انتشار الفيروس�

2871 AIDS Training Manual.indd   1 6/18/07   10:19:36 AM



�

احملتويات واملنهجية 
ونفوذ  الدينية  القيم  استخدام  إمكانية  الدليل  يستكشف 
تصميم  أجل  من  احمللية  املجتمعات  لتعبئة  الدينيني  القادة 
نقص  لفيروس  للتصدي  ومستدامة  فعالة  مجتمعية  برامج 
الدينيني  القادة  البشرية� وهو يشرح كيفية إشراك  املناعة 
في برامج للقضاء على وصمة العار والتمييز اللذين كثيرًا 
البشرية  املناعة  نقص  بفيروس  باملصابني/ات  يلحقان  ما 
وكيفية تشجيع الدعم والتضامن املجتمعيني باستخدام روح 
األساسية  الرسائل  كذلك  الدليل  ويوجز  الرحيمة�  الدين 
أن  ميكن  التي  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  من  للوقاية 
يروج لها القيادات الدينية واملهارات التي يحتاجون إليها 

إليصال تلك الرسائل بفعالية�

ببرنامج  وعرض  نفسه  الدليل  جزأين:  الدليل  ويتضمن 
املواد  جميع  على  يحتوي   )PowerPoint( باوربوينت 
البصرية الالزمة لتنظيم حلقة عمل تدريبية� ويقدم الدليل 
تعليمًا خطوة بخطوة وشروحًا للمدربني/ات الذين ينظمون 

حلقة عمل� 

بالنظر إلى أن برنامج األمم املتحدة املشترك املعني باإليدز 
ال ينشر بيانات قطرية سوى كل عامني، ستصدر البيانات 
املدربني/ات  ننصح  ولذا   �2008 عام  في  التالية  القطرية 

بتحديث إحصاءاتهم بانتظام�

ويتكون الدليل من ثماني جلسات:

ُيقدم فيها عرض حللقة العمل� اجللسة 1 
املتعلقة  الرئيسية  التحديات  فيها  اجللسة 2  ُتعرض 
واملجاالت  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس 
املتحدة  األمم  صندوق  ل  لتدخُّ االستراتيجية 

للسكان من أجل منع انتشار الفيروس�
ُيشرح فيها دور املنظمات الدينية� اجللسة 3 

مـع  العمـل  في  امليّسر/ة  دور  فيهـا  اجللسة 4  يوّضــح 
للوقاية  منتظم  نهج  الدينية إلعداد  املنظمات 

من فيروس نقص املناعة البشرية�
مع  للشراكة  املمكنة  املداخل  فيها  اجللسة 5  ُتوجز 

املنظمات الدينية�
تتولى  لكي  مناسبــة  رسائـل  فيهـا  اجللسة 6  ُتقتـرح 

املنظمات الدينية إيصالها�

برنامج  اجللسة 7  ُتقــدم فيها املشــورة بشــأن وضــع 
للوقاية مــن فيروس نقص املناعــة البشريـة 
مؤشرات  جانب  إلى  الدينية،  املنظمات  مع 

لقياس النتائج�
ُتختتم فيها حلقة العمل� اجللسة 8 

وتوجد استمارة تقييم حللقة العمل )ترد في املرفق األول( 
ينبغي أن ميألها املشاركون/ات أثناء اجللسة 8� أما املرفق 

الثاني فترد فيه مراجع للمعلومات الواردة في الدليل�

التدريب في حلقة عمل تستغرق  أن يجري  واملقصود هو 
يومني وأن يشمل مدة 12 ساعة عمل، مع استبعاد فترات 
الدليل  في  املستخدمة  واملنهجية  الغداء�  وتناول  الراحة 
قائمة على التشارك إلى حد كبير، بحيث يجري العمل في 

مجموعات صغيرة، تعقبها مناقشات عامة�

التجريـب
عمل  أثناء حلقة  الدليل  لهذا  عملية جتريب وصقل  جرت 
وكان من  آذار/مارس 2006�  في  غانا،  أكرا،  في  ُعقدت 
مختلف  ميثلون  كانوا  الذين  عشر،  التسعة  املشاركني  بني 
للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  من  موظفون/ات  املناطق، 
احلكومية  غير  املنظمات  من  لكل  ممثلني/ات  عن  فضاًل 

واملنظمات الدينية�

اجلمهور املستهدف
هذا الدليل موجه إلى:

• ممثلو وممثالت الصندوق القطريون 
• نواب/نائبات ممثلي/ات الصندوق

• مسؤولو/ات برامج الصندوق
• املنظمات غير احلكومية الشريكة�
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تقدمي عرض للجلسة
5 دقائق 1ـ  تقدمي عرض للجلسة 
20 دقيقة 2ـ  تقدمي املشاركني/ات 
20 دقيقية 3ـ  مالحظات ترحيبية 
10 دقائق 4ـ  شرح الغاية من حلقة العمل والنتائج املتوقعة منها 
5 دقائق 5ـ  املنهجية 
5 دقائق 6ـ  موجز حللقة العمل 
10 دقائق 7ـ  قواعد حلقة العمل وأساليب العمل معاً 

الوقت اإلجمالي: ساعة واحدة و �5 دقيقة

�ـ تقدمي عرض للجلسة )5 دقائق(

الغايـة
تعريف املشاركني واملشاركات بعضهم ببعض وتعريفهم بأهداف حلقة العمل

النتائج املتوقعة
• أن يعرف املشاركون واملشاركات بعضهم بعضًا

• أن يصبح لديهم فهم مشترك للغايات من جلسة التدريب ونتائجها وطبيعتها�

هي  هذه  أن  وأخبر)يـ(هم  العمل.  حلقة  في  واملشاركات  باملشاركني  حاراً  ترحيبًا  ورحب)ي(  نفسك  م)ي(  قدِّ
اجللسة األولى وسلط)ي( الضوء على الغاية من حلقة العمل والنتائج املتوقعة منها.

�ـ تقدمي املشاركني/ات )�0 دقيقة(
اطلب)ي( من املشاركني/ات تقدمي أنفسهم، بحيث يتّم ذكر األسماء واأللقاب والبلدان التي يعملون فيها.

�ـ مالحظات ترحيبية )�0 دقيقة(
حدد)ي( عضواً من فريق اإلدارة العليا لكي يدلي مبالحظات استهاللية. وينبغي أن يوجه منظمو/ات حلقة العمل 
املتحدث/ة لكي تكون تعليقاته/ها مرتبطة بأهمية الديانة في حياة الناس واإلقرار بتأثير الديانة على سلوكيات 

الناس.

اجللسة
�
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�ـ شرح الغرض من حلقة العمل وأهدافها ونتائجها )�0 دقائق(
الغرض

التي  البشرية  الوقاية من فيروس نقص املناعة  بناء قدرة واضعي/ات برامج الصندوق على حتديد وتصميم ومتابعة برامج 
تضطلع بها املنظمات الدينية�

األهـداف
1ـ حتسني فهم الدور الذي تقوم به املنظمات الدينية في مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية�

املنظمات  مع  شراكة  في  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  أجل  من  برامج  تصميم  من  املشاركني/ات  2ـ  متكني 
الدينية�

ثبِّت)ي(  توقعاتهم.  قائمة  حتديد  املشاركني/ات  إلى  واطلب)ي(  )ماركرز(  لبدّية  وأقالم  بطاقات  ع)ي(  َوزِّ
بدبوس البطاقات على لوح قالب أوعلى احلائط، وقراءة ما فيها بصوت عاٍل. وبعد ذلك اشرح)ي( عالقة هذه 
)الشريحتان � و �(.  العمل  أهداف حلقة  اعرض)ي(  العمل وأهدافها. وأخيراً،  بالغرض من حلقة  التوقعات 
شّدد)ي( على أن بعض املشاركني/ات قد تكون لديهم دراية باألنشطة التي تضطلع بها املنظمات الدينية ـ ورمبا 
كانوا قد تشاركوا فعاًل مع تلك املنظمات في مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية ـ ولكن من املهم 

تبادل هذه املعرفة واخلبرة وتوحيدها من خالل الصندوق. وهذا هوالغرض من حلقة العمل.

5ـ املنهجية )5 دقائق(
تشمل منهجية حلقة العمل ما يلي:

• البيان العملي     
• املناقشة      
• شحذ التفكير     

• العمل في مجموعات صغيرة
• دراسات حالة/أفضل املمارسات

• لعب أدوار
• عرض/محاضرة

أخبر)ي( املشاركني/ات باملنهجية التي سُتستخدم.
واملواد التي ُتستخدم في حلقة العمل هي:

)LCD( جهاز عرض إل سي دي •
• أقالم لبدية )ماركرز(

• بطاقات
• رسوم بيانية متتالية الصفحات، الخ.
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6ـ موجز حلقة العمل )5 دقائق(
 )PowerPoint( عرضًا ببرنامج باوربوينت )أخبر)ي( املشاركني/ات أن حلقة العمل ستتطلب يومني. وقدم)ي

)الشريحة �( يبني موجز حلقة العمل.

اليوم � الوقت 
اجللسة �: تقدمي عرض للجلسة 9:00 صباحاً 

لتدخل  االستراتيجية  واملجاالت  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  ميثله  الذي  التحدي   :� 10:15 صباحاً  اجللسة 
الصندوق 
فترة راحة 11:45 صباحاً 

اجللسة �: دور املنظمات الدينية في مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية 12:00 ظهراً 
الغداء 1:45 بعد الظهر 

اجللسة �: تيسير أعمال املنظمات الدينية في مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية 3:00 بعد الظهر 
اجللسة 5: مداخل للشراكة مع املنظمات الدينية 4:00 بعد الظهر 

تلخيص ملا دار في اليوم 1� 5:00 بعد الظهر 
اليوم �  

اجللسة 6: الرسائل األساسية 9:00 صباحًا  
فترة راحة 10:15 صباحًا  

اجللسة 7: وضع برامج مع املنظمات الدينية 10:30 صباحًا  
الغداء 1:00 بعد الظهر  

اجللسة 7: تابع 2:00 بعد الظهر 
اجللسة 8: اجللسة اخلتامية 3:00 بعد الظهر 

املغادرة 3:30 بعد الظهر 

7ـ قواعد حلقة العمل وأساليب العمل معًا )�0 دقائق(
إليهم/هن حتديد قائمة ملا ينبغي أن يكون  املاركرز على املشاركني/ات واطلب)ي(  البطاقات وأقالم  ع)ي(  وزِّ

قواعد احللقة واملبادئ التوجيهية للعمل معًا. وينبغي أن تتضمن كل بطاقة فكرة واحدة.

ناقش)ي( مع املشاركني/ات اآلراء املسبقة واآلراء النمطية التي من الشائع أن تكون لدى كل من العاملني/ات 
في مجال التنمية واملنظمات الدينية.

إضافة النقاط التالية إذا لم يبرزها املشاركون/ات:
• املشاركة النشطة

• أهمية االستعداد لتقبُّل أفكار جديدة وآراء متباينة ونهج مختلفة 
• اإلنصات وتوجيه أسئلة

• وجود مستوى متوازن من املشاركة
• احترام الوقت

• الهدوء: إغالق الهواتف احملمولة أثناء اجللسة�
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التحدي الذي ميثله فيروس نقص املناعة البشرية واجملاالت االستراتيجية 
لتدخل صندوق األمم املتحدة للسكان 

5 دقائق 1ـ  تقدمي عرض للجلسة 
2ـ  احملددات االجتماعية والثقافية واالقتصادية للتعرض لإلصابة بفيروس 

30 دقيقة نقص املناعة البشرية وتأثيرها   
3ـ  املجاالت االستراتيجية لتدخل صندوق األمم املتحدة للسكان في سياق 

15 دقيقة شراكات مع املنظمات الدينية )جلسة لشحذ التفكير(   
10 دقائق • الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني الشباب   
10 دقائق • إتاحة أدوات احلماية   
10 دقائق • الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني النساء والفتيات   
10 دقائق 4ـ  جلسة تلخيصية 

الوقت اإلجمالي: ساعة و �0 دقيقة
�ـ تقدمي عرض للجلسة )5 دقائق(

الغاية
تعريف املشاركني/ات بالعوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي حتدد التعرض لإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية 

ل صندوق األمم املتحدة للسكان� وحتدد تأثير الفيروس فضاًل عن املجاالت االستراتيجية لتدخُّ

النتائج املتوقعة
• أن يفهم املشاركون/ات حجم جائحة فيروس نقص املناعة البشرية 

• أن يفهم املشاركون إطار برامج الصندوق من أجل الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية�

املواد الالزمة
 )PowerPoint( عرض ببرنامج باوربوينت •

• أقالم ماركرز وبطاقات� 

قّدم)ي( الغاية من هذه اجللسة والنتائج املتوقعة منها. وتذكر)ي( أن عليك أن تبقي اجللسة موجزة قدر اإلمكان 
جتنبًا للتطرق إلى أمور فنية. وأخبر)ي( املشاركني/ات أن الغاية من حلقة العمل ليس جعلهم خبراء وخبيرات في 
م)ي( عرضًا ببرنامج باوربوينت  اإليدز؛ ولهذا السبب فإن هذه اجللسة تقتصر على املعلومات األساسية. وقدِّ
)PowerPoint(، أواًل عن احلقائق األساسية بشأن فيروس نقص املناعة البشرية واإليدز ثم بشأن املجاالت 

االستراتيجية لتدخل الصندوق.

�ـ احملددات االجتماعية والثقافية واالقتصادية للتعرض لإلصابة بفيروس نقص 
املناعة البشرية وحتدد تأثير ذلك الفيروس )�0 دقيقة(

اسأل)ي( املشاركني/ات في جلسة عامة عما يعرفونه بشأن فيروس نقص املناعة البشرية واإليدز وحجم املشكلة 
في البلدان التي يعملون فيها وغيرها. واجعل)ي( اجللسة تشاركية بأن تطلب)ي( إلى املشاركني/ات أن يحكوا 
لوح قالب.  بلد على  باألجوبة حتت كل  قائمة  العمل. وضع  حلقة  في  املمثلة  البلدان  من  بلد  جتاربهم من كل 
وإضافة أي نقاط زائدة قد ال يكون املشاركون/ات أبرزوها. وخلِّص)ي(، إذا استطعت، هذه املعلومات بدون 

.)PowerPoint( تقدمي عرض ببرنامج باوربوينت

اجللسة
�
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شّدد)ي( على احلقائق التالية:
السوائل  طريق  عن  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  ينتقل 
ولنب  املهبل  وإفرازات  واملني  الدم  خصوصًا  اجلسدية، 

الثدي� ويحدث االنتقال عن طريق:
•  اجلماع اجلنسي بدون حماية مع شريك/ة مصاب/ة )وهذا 
هوأكثر سبل انتقال العدوى شيوعًا(، مبا في ذلك اجلماع بني 

رجل وامرأة واجلماع بني رجل ورجل�
الدم، ومن ذلك مثاًل عن طريق عمليات  •  الدم ومنتجات 
نقل الدم وزرع األعضاء أواألنسجة من أفراد مصابني/ات 
بالعدوى واستخدام أدوات ملوثة، من بينها اإلبر أو معدات 

أخرى تخترق اجللد�
أو  احلمل  أثناء  الطفل/ة  إلى  األم  من  العدوى  •  انتقال 

املخاض و/أو الوالدة والرضاعة الثديية�

أجسام  الشخص  لدى  تتكون  بالعدوى  اإلصابة  وبعد 
الهجوم  ملقاومة  املناعي  جهازه  من  محاولة  وهي  مضادة، 
أجسام  األشخاص  معظم  لدى  عادة  وتتكون  الفيروسي� 
مضادة ميكن اكتشافها في غضون فترة تتراوح من أسبوعني 
من  ذلك  ومع  يومًا(�   25 املتوسط  )يبلغ  أسابيع   8 إلى 
تتكون  أطول لكي  وقتًا  األفراد  أن يستغرق بعض  احملتمل 
لديهم أجسام مضادة ميكن اكتشافها� وفي حالة اكتشاف 
فإن  البشرية  املناعة  نقص  لفيروس  أجسام مضادة  وجود 
بأنه <شخص مصاب بفيروس نقص  الشخص يشار إليه 
ــ  زمنية  فترة  هناك  أن  مالحظة  وينبغي  البشرية>�  املناعة 
تتراوح من أيام إلى سنوات بعد اإلصابة بالعدوى ــ تنقضي 

قبل أن يتسنى اكتشاف األجسام املضادة�

وتزيد مخاطر انتقال العدوى بفيروس نقص املناعة البشرية 
جنسيًا نتيجة لوجود أمراض أخرى تكون قد انتقلت جنسيًا�

النسبة املئوية لإلصابات بفيروس نقص املناعة 
البشرية حسب طريقة انتقال العدوى:
%5 – 3 • نقل الدم      

%10 - 5 • االنتقال من األم إلى الطفل  
%80 – 70 • اجلماع اجلنسي    

%10 - 5 • تعاطي املخدرات باحلقن  
%0.01< • الرعاية الصحية )اإلصابات( 

ارتفاع معدل شيوع اإلصابة  تؤثر في  وثمة عوامل أخرى 
االجتماعية  فالعوامل  البشرية�  املناعة  نقص  بفيروس 
اجلائحة  تفاقم  إلى  تؤدي  أن  ميكن  واالقتصادية  والثقافية 
وتخلق عقبات حتول دون الوقاية من فيروس نقص املناعة 

البشرية� وهذه العوامل تشمل:

•  محرمات التطرق إلى األمور اجلنسية: فالنساء والفتيات 
يناقشن  أن  ُيفترض  ال  مثاًل  الثقافية  البيئات  بعض  في 

مسائل مرتبطة باألمور اجلنسية
•  انعدام املعرفة بشأن األمور اجلنسية واحلمل والوقاية من 

األمراض التي تنتقل جنسيًا لدى املراهقني/ات
• إنكار املجتمع بوجه عام أن املراهقني/ات ميارسون اجلنس 

   قبل الزواج
للخطر>:  املعرضة  <الفئــات  بشــأن  النمطيـــة  األفكار   •
   فكثيرون يعتقدون أن املشتغلني أواملشتغالت باجلنس هم 

   الفئة الوحيدة <املعرضة خلطر العدوى>
• تركيز اخلدمات الصحية على الُنهج البيولوجية ــ الطبية 

   بداًل من تركيزها على برامج وأنشطة الوقاية
• عدم وجود فرص للنمو الشخصي والتمكني

مُيارس كصفقة،  الذي  الضــارة، واجلنس  املمارســـات   •
   واجلنس بني األجيال، والعنف ضد املرأة�

ويقدر برنامج األمم املتحدة املشترك املعني باإليدز ومنظمة 
العالم  العاملية أن 38.6 مليون شخص على نطاق  الصحة 
املناعة  نقص  بفيروس  مصابني   2005 سنة  في  كانوا 
البشرية، وأن 4.1 ماليني شخص كانت إصابتهم بالعدوى 

حديثة، وأن 2.8 مليون شخص ماتوا بسبب اإليدز�
وأكثر من 95 في املائة من جميع األشخاص املصابني بفيروس 
نقص املناعة البشرية يعيشون في العالم النامي، حيث حدث 

95 في املائة من جميع الوفيات الناجمة عن اإليدز�
أفريقيا جنوب الصحراء 24.5 مليون شخص  •  يوجد في 
مصابني بفيروس نقص املناعة البشرية� وحدث زهاء 2.7 
مليون إصابة حديثة بالعدوى في تلك املنطقة في عام 2005 

ويقدر أن مليوني شخص ماتوا فيها بسبب اإليدز�
•  في آسيا، يقدر أن 8.3 ماليني شخص مصابون بفيروس 
نقص املناعة البشرية� ويعيش غالبية هؤالء األشخاص ــ 
الهند�  ــ في  كانوا 5.7 ماليني شخص في سنة 2005 
شخص   930  000 أن  يقـدر  كان   2005 سنة  وخالل 
إصابة  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  بعدوى  أصيبوا 

حديثة وأن 000 600 شخص ماتوا بسبب اإليدز�
مصابني  شخص  مليون   1.6 يوجد  الالتينية  أمريكا  •  في 
بفيروس نقص املناعة البشرية، وكان 000 140 شخص 
ومات  في سنة 2005  بالفيروس  إصابة حديثة  مصابني 
الكاريبي  منطقة  وفي  لإليدز�  نتيجة  شخص   59  000
يوجد 000 330 شخص مصابني بفيروس نقص املناعة 
البشرية� وفي سنة 2005 كان يقدر أن 000 37 شخص 
أصيبوا بالعدوى إصابة حديثة وأن 000 27 شخص ماتوا 

بسبب اإليدز�
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تتزايد  حيث  آسيــا،  ووســط  أوروبا  منطقة شرق  •  وفي 
مليون   1.5 يوجد  السرعة،  من  درجة  بأقصى  اجلائحة 
وفي  البشرية،  املناعة  نقص  بفيروس  مصابون  شخص 
سنة 2005 كان هناك 000 220 شخص أصيبوا بالعدوى 

إصابة حديثة ومات 000 53 شخص بسبب اإليدز� 

ويقدر أن 17.3 مليون امرأة على نطاق العالم كن مصابات 
بفيروس نقص املناعة البشرية في سنة 2005� وفي أفريقيا 
املائة  في  ميثلن حوالي 53  النساء  كانت  الصحراء  جنوب 
من املصابني بالعدوى، وكانت الفتيات ميثلن ثالثة بني كل 
أربعة من صغار السن املصابني بالفيروس� ويحدث حوالي 
نصف اإلصابات اجلديدة بالفيروس لدى أشخاص تتراوح 
أعمارهم من 15 إلى 24 عامًا، وهي الفترة التي يبدأ فيها 

معظم الناس نشاطهم اجلنسي�

والشابات هن األكثر عرضة لإلصابة بعدوى الفيروس� ومع 
ذلك في سنة 2001 يقدر أن مليوني بنت تتراوح أعمارهن 
اجلنسي�  االجتار  كن ضحايا  سنة   15 إلى  5 سنوات  من 
وتبنّي أن العنف ضد املرأة هو أحد أقوى العوامل املشتركة 
في اإلصابة بعدوى فيروس نقص املناعة البشرية� وعالوة 
على ذلك تواجه النساء املصابات بالفيروس متييزًا أكبر من 
التمييز الذي يواجهه الرجال املصابون بالفيروس، مما ُيسفر 

في كثير من األحيان عن عزل وعنف ورفض�

وكثيرًا ما حتد العالقات غير املنصفة بني اجلنسني في كثير 
ممارسة  على  التفاوض  على  املرأة  قدرة  من  الثقافات  من 
اجلنس بطريقة مأمونة بدرجة أكبر مع شركائها، مبا في ذلك 
التفاوض على استخدام الواقي الذكري )العوازل الواقية(� 
ـ أي حق  ولو كان ملزيد من النساء والفتيات <حق االمتناع>ـ 
أن يقررن متى ومع من ميارسن اجلنس، وأن يتفاوضن على 
استخدام العوازل الواقية، وأن يعشن متحررات من العنف، 
أمامهن  لكانت  ــ  وأن يكسنب دخاًل يكفي إلطعام أسرهن 
أنفسهن  قادرات على حماية  فرصة حقيقية ألن يصبحن 

من اإلصابة بعدوى فيروس نقص املناعة البشرية�

أكثر  وثمة عوامل عديدة جتعل األفراد واملجتمعات احمللية 
عرضة النتشار فيروس نقص املناعة البشرية� وتشمل هذه 

العوامل ما يلي:
•  ارتفاع معدالت البطالة والفقر، التي ميكن أن تؤدي إلى 
ممارسة اجلنس كصفقة أو إلى ممارسة اجلنس التجاري من 

أجل الطعام أو غيره من االحتياجات املادية�
النزاعات  بسبب  خصوصًا  التنقل،  معدالت  •  ارتفاع 
للعمل،  التماسًا  الناس  تنقل  أو  األسرية  واألوضاع 

وعيش الناس أو عملهم بعيدًا عن مجتمعاتهم األصلية، 
مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرقابة االجتماعية�

•  النزاعات الداخلية واخلارجية املعقدة واألزمات اإلنسانية، 
مما يؤدي إلى انهيار السلطة واألمن وإلى نزوح أشخاص 
وهذه  احمللية�  ومجتمعاتهم  ديارهم  من  جماعيًا  نزوحًا 
ض سبل احلصول على اخلدمات االجتماعية  احلاالت تقوِّ
ووسائل الوقاية من اإلصابة بعدوى فيروس نقص املناعة 
دم  نقل  وعمليات  نظيفة،  إبر  توافر  قبيل  من  البشرية، 

مأمونة، والعوازل الواقية�
•  وعالوة على ذلك، حيثما يحدث انهيار للقانون والنظام، 
ولالعتداء  لالغتصاب  عرضة  والفتيات  النساء  تكون 
تعرضهن  مخاطر  زيادة  إلى  يؤدي  مما  العنيف،  اجلنسي 
لإلصابة بعدوى فيروس نقص املناعة البشرية� وفي بعض 
من  جنسي  والستغالل  إليذاء  أيضًا  يتعرضن  األحيان 
جانب العاملني في مجال تقدمي املساعدة اإلنسانية الذين 
والبطانيات�  الطعام  تقدمي  مقابل  في  باجلنس  يطالبون 
لإلصابة  والفتيات  النساء  تعرض  زيادة  إلى  يؤدي  وهذا 

بفيروس نقص املناعة البشرية�
الستخدام  ومقاومتهم  الذكور  سيطرة  قبيل  من  •  عوامل 
الواقية(، وتعدد الزوجات، وميراث  الرفاالت )العوازل 
اإلناث، وتدني مكانة  املبكر، وختان  والزواج  األرامل، 
املرأة، واعتماد املرأة اقتصاديًا على الرجل، وهي أمور قد 

تكون مستندة إلى تأثيرات ثقافية واجتماعية ودينية�
من  واإليدز  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس  يحيط  •  ما 
وصمة عار اجتماعية وإنكار، مما يهيئ مناخًا يفضي إلى 

سرعة انتشار الفيروس�
إلى  الكحولية، مما قد يؤدي  املخدرات واملواد  •  استخدام 
وإلى  باملخاطر  احملفوف  اجلنسي  السلوك  احتمال  زيادة 
املناعة  نقص  فيروس  بعدوى  لإلصابة  القابلية  زيادة 

البشرية عن طريق تبادل اإلبر مع أفراد مصابني/ات به�
اإليدز  بشأن  واملخاوف  اخلاطئة  والتصورات  •  األكاذيب 

وطرق الوقاية�
اإلصابة  من  الفعالة  للوقاية  األساسية  املبادئ 

بفيروس نقص املناعة البشرية:
من  الوقاية  إلى  الرامية  املساعي  جميع  تكون  أن  •  يجب 
جتذرًا  متجذرة  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس  اإلصابة 
راسخًا في تعزيز وحماية واحترام حقوق اإلنسان، مبا في 
احلساسيات/ مراعاة  وكفالة  اجلنسني،  بني  املساواة  ذلك 

اخلصوصيات الثقافية�
املناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  برامج  تطويع  •  يجب 
البشريـــة حســـب السيـاقـات الوبائيــة واالقتصاديــة 
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�ـ  املجاالت االستراتيجية لتدخل صندوق األمم املتحدة للسكان في سياق شراكات 
مع املنظمات الدينية  )�5 دقيقة(

اذكر)ي( أن هناك عدداً من املجاالت االستراتيجية التي توجد فيها لصندوق األمم املتحدة للسكان ميزة مقارنة 
مجاالت  ثالثة  بينها   ومن  القطري.  الصعيد  على  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  لوباء  بالتصدي  يتعلق  فيما 
أساسية هي: الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني الشباب؛ ووضع برامج بشأن الواقي الذكري )العوازل 
الواقية(؛ والوقاية بني النساء والفتيات )عن طريق وضع برامج تساعد على تهيئة بيئة يتوافر فيها اإلنصاف 
املشاركني/ات في اجللسة  إلى  الثقافية، والشراكة(. واطلب)ي(  واملساواة بني اجلنسني، ومراعاة احلساسيات 
العامة حتديد قائمة أنواع املشاريع/التدخالت التي يدعمونها في مجال فيروس نقص املناعة البشرية واإليدز. 
وضع قائمة بهذه األنواع على لوح قالب. وبعد ذلك اعرض)ي( شريحة إطار برامج الصندوق من أجل الوقاية 
من فيروس نقص املناعة البشرية، على النحو املبني في الشكل �. واشرح)ي( هذا اإلطار متبعًا األقسام من 

<�> إلى <�>.

ـــذ فيهــا هــــذه  واالجتمـاعيــــة والثقـافيــــة التــي ُتنفَّ
البرامج�

فيروس  انتشار  منع  إلى  الرامية  التدابير  استناد  •  ينبغي 
نقص املناعة البشرية إلى ما هو معروف وثبتت فعاليته؛ 
التي  األدلة  تعزيز  في  االستثمار  الضرورة  عند  وينبغي 

تستند إليها هذه التدابير�
•  يجب أن تكون البرامج شاملة من حيث نطاقها، وتستخدم 
النطاق الكامل للتدخالت على صعيد السياسات والبرامج 

التي يكون من املعروف أنها فعالة�
•  حتقيق الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية مسعى 
طويل األمد� ويستدعي ذلك جهودا متواصلة في مجال 
تقدمي التدخالت املوجودة حاليًا فضاًل عن القيام بعمليات 

بحث واستحداث بشأن تكنولوجيات جديدة�
•  ينبغي أن تركز البرامج على أن احلياة هي أهم قيمة بالنسبة 
احلياة  البرامج هو حماية  الهدف من  فإن  لألفراد� ولذا، 
بواسطة الوقاية من جائحة فيروس نقص املناعة البشرية 

والعمل على انحسارها�
•  يجب أن تشمل برامج الوقاية من فيروس نقص املناعة 
العناصر  جميع  ُتشرك  متكاملة  استراتيجيات  البشرية 

الفاعلة االجتماعية األساسية�
املناعة  فيروس نقص  الوقاية من  برامج  تكون  أن  •  يجب 
ونطاق  تغطية  من  يلزم  ما  يكفل  مستوى  على  البشرية 

وكثافة إلحداث تأثير بالغ األهمية�
برامج  من  ستستفيد  التي  احمللية  املجتمعات  •  مشاركة 

الوقاية أساسية لفعالية تلك البرامج�
عند  فيها  النظر  يلزم  التي  األساسية  املجاالت 
وضع برامج من أجل الوقاية من فيروس نقص 

املناعة البشرية:

• الوقاية من انتقال فيروس نقص املناعة البشرية جنسيًا�
•  الوقاية من انتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية 

من األم إلى الطفل�
•  الوقاية من انتقال العدوى بفيروس نقص املناعة البشرية 
من  واحلد  احلقن  بواسطة  املخدرات  تعاطي  طريق  عن 

الضرر الذي يلحق مبتعاطي املخدرات�
•  كفالة سالمة إمدادات الدم�

•  الوقاية من انتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية 
في أوساط الرعاية الصحية�

واالختبار  املشورة  على  احلصول  سبل  لزيادة  •  الترويج 
البشرية مع  املناعة  الطوعيني فيما يتعلق بفيروس نقص 

الترويج ملبادئ السرية والقبول�
ببرامج  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  •  ربط 
العالج مبضادات الفيروسات الرجعية )الريتروفيروسات( 

وبخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية األخرى�
•  تقدمي معلومــات وتثقيف بشــأن فيروس نقـص املناعــة 
بينهم صغار  األفراد من اجلنسني، ومن  لتمكني  البشرية 

السن، من حماية أنفسهم من العدوى�
إلى زيادة تعرض  التي تؤدي  •  التصدي لقضايا اجلنسني 
املناعة  نقص  فيروس  بعدوى  لإلصابة  والفتيات  النساء 
إمكانية  وحتسني  املرأة،  ضد  العنف  قبيل  من  البشرية، 

حصول املرأة على املشورة واالختبار الطوعيني�
•  التصدي ملا يرتبط بفيروس نقص املناعة البشرية واإليدز 

من وصمة عار ومتييز والتخفيف منهما�
•  التهيؤ لالستحداث احملتمل للقاحات ومبيدات ميكروبية 
مسبقًا  بالتفكير  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  ملكافحة 
في القضايا املتعلقة بإمكانية احلصول على تلك اللقاحات 

واملبيدات واستخدامها�
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الشكل �ــ  اإلطار االستراتيجي لبرامج صندوق األمم املتحـدة للسكان من أجل الوقاية من فيروس 
نقص املناعة البشرية

وينبغي مالحظة أن هذا اإلطار االستراتيجي للبرامج يستمر تكييفه حسب طبيعة الوباء والتغير في املزايا النسبية لصندوق 
األمم املتحدة للسكان�

الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني الشباب )�0 دقائق(
أخبر)ي( املشاركني أن منع انتشار فيروس نقص املناعة البشرية بني صغار السن ميثل استراتيجية أساسية في 
اجلهود العامة املتعلقة بالوقاية. واطلب إليهم في اجللسة العامة أن يحددوا قائمة أنواع املشاريع/التدخالت التي 
يدعمونها في هذا املجال. وإذا كانوا ال يشاركون في أي مشاريع موجهة إلى صغار السن اذكر املشروع املشترك 
الذي يعمل مع شبكات الشباب في  البشرية/اإليدز  املناعة  بني الصندوق واألوبك للوقاية من فيروس نقص 

أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي.

والشباب أكثرعرضة لإلصابة بعدوى فيروس نقص املناعة البشرية، فالفتيات الالئي يعشن في حالة فقر قد ُيجبرن على 
الرق اجلنسي أو ُيبعن لكي يصبحن رقيقًا جنسيني أو يتاجر بهن� وقد يضطررن إلى دخول عالم اجلنس التجاري أو يقبلن 
أن يصبحن محظيات <لرجال أكبر سنًا> لكي يكفلن بقاءهن على قيد احلياة، أو ليحصلن على ما يلزم لهن من مال من أجل 
الرسوم املدرسية أو ممتلكات مادية، من بينها أصناف مشتهاة من قبيل مالبس خاصة أو أجهزة إلكترونية� ومما يفاقم املشكلة 
أن الشباب كثيرًا ما يفتقرون إلى سبل احلصول على معلومات وتثقيف وخدمات بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية� وتؤدي 
أوجه انعدام املساواة بني اجلنسني وممارسات من قبيل الزواج املبكر والعنف اجلنسي وبحث الرجال األكبر سنًا عن شريكات 
أصغر سنًا <خاليات من فيروس نقص املناعة البشرية> إلى زيادة املخاطر بالنسبة للشابات� كما أن الهويات االجتماعية 

2871 AIDS Training Manual.indd   10 6/18/07   10:19:39 AM



��

والثقافية واألدوار املخصصة للصبية والشبان واملتوقعة منهم كثيرًا ما تعرضهم وتعرض شريكاتهم خلطر متزايد لإلصابة 
بعدوى فيروس نقص املناعة البشرية� والعبء املفروض على الشابات املسؤوالت عن رعاية املصابني بالفيروس معناه أنهن 
ويدمي  مهنة  ممارسة  إلى  السعي  في  فرصهن  للخطر  يعرض  مما  الدراسة،  عن  االنقطاع  على  األحيان  من  كثير  في  ُيجبرن 
دورة الفقر واالعتماد اقتصاديًا على الرجال والتعرض لإلصابة بعدوى فيروس نقص املناعة البشرية� وكثيرًا ما تكون لدى 

املنظمات الدينية القدرة على الوصول إلى أعداد كبيرة من الشباب من اجلنسني والتأثير فيهم�

ومن املهم، لوضع برامج فعالة للوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني الشباب، جمع املعلومات التالية:
• متوسط العمر عند أول ممارسة جنسية

• املعارف واملواقف واملمارسات احمليطة باألمور اجلنسية والوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية
• احملددات االجتماعية والثقافية للتعرض لإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية

• نتائج أفضل املمارسات في شتى البلدان�

إتاحة أدوات احلماية )�0 دقائق(
شدد)ي( على أن معظم املنظمات الدينية ال ترّوج للرفاالت )العوازل الواقية(. إال أن هناك استراتيجيات أخرى 
للوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية من الالزم أن يكون موظفو وموظفات الصندوق على دراية بها. ومن 
بني هذه االستراتيجيات منوذج الوقاية باتباع نهج ABC أي االمتناع )Abstain( عن ممارسة اجلنس، أو أن يكون 
الرفاالت )Condoms(، وهو نهج شامل ومتفق عليه عامليًا.  )Be( املرء مخلصًا لشريك واحد، أو استخدام 
وهو متجذر أيضًا في حقوق اإلنسان: فلكل شخص احلق في أن يحدد املمارسة التي يريد أن يتبعها، استناداً إلى 
ABC على ميزة  اللحظة بعينها. وينطوي نهج  معلومات دقيقة، وإلى مبادئه وقيمه ووضعه احلياتي في تلك 
إضافية هي أنه مقبول عمومًا بالنسبة ملعظم القادة الدينيني. ولذا فهو منوذج جيد للتفاوض بني املنظمات الدينية.

يدعم صندوق األمم املتحدة للسكان نهجًا فيما يتعلق بوضع برامج بشأن الواقيات )العوازل الواقية( يتناول جوانب الطلب 
والشراء وكفالة وجود بيئة داعمة وتعزيز نظام التغذية� ويجري الترويج لكل من الرفاالت )العوازل الواقية( الذكرية واألنثوية 
من أجل الوقاية من األمراض التي تنتقل جنسيًا، ومن بينها فيروس نقص املناعة البشرية، ومن أجل املباعدة بني الوالدات 
)وهو النهج املعروف أيضًا باسم نهج <احلماية املزدوجة>(� وتشجيعًا لألشخاص على استخدام الرفاالت )العوازل الواقية(، 
من الالزم أن تثير البرامج الوعي مبخاطر فيروس نقص املناعة البشرية/األمراض التي تنتقل جنسيًا، وإتاحة رفاالت )عوازل 
واقية( ذات نوعية جيدة بسهولة، وتلقني األشخاص كيفية استخدام الرفاالت )العوازل الواقية( استخدامًا صحيحًا، والعمل 
على القضاء على األكاذيب والتصورات اخلاطئة واملخاوف فضاًل عن وصمة العار االجتماعية املرتبطة بالرفاالت )العوازل 
املجتمع  في  الواقية(  )العوازل  الرفاالت  استخدام  وإلى  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  إلى  والدعوة  الواقية(، 
احمللي� وينبغي بذل جهود ملساعدة النساء املتزوجات بالذات على فهم املخاطر احملتملة بالنسبة لهن ولتمكينهن من التفاوض 
على ممارسة اجلنس مع أزواجهن بطريقة مأمونة بدرجة أكبر� وال تروج منظمات دينية كثيرة الستخدام الرفاالت )العوازل 
الواقية(� إال أن التجربة في بعض البلدان )من قبيل السنغال( تبنّي أنه حيثما قرر القيادات الدينية عدم معارضة الترويج 

للرفاالت )العوازل الواقية( صراحة حدثت انخفاضات كبيرة في معدالت اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية�

الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني النساء والفتيات )�0 دقائق(
اذكر)ي( أن صندوق األمم املتحدة للسكان لديه ميزة مقارنة في هذا املجال بالنظر إلى واليته املتعلقة بالترويج 

للصحة اجلنسية واإلجنابية.

فبسبب  والفتيان�  بالرجال  باملقارنة  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس  اإلصابة  ملخاطر  أكبر  بدرجة  عرضة  والفتيات  النساء 
تكوينهن اجلسدي تكون اإلناث عرضة لإلصابة بالفيروس أكثر من الذكور مبا يتراوح من مرتني إلى أربع مرات على األقل، 
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وهو أمر يضاعفه ما يوجد ضدهن من أشكال متييز اجتماعية وثقافية واقتصادية وقانونية� ولقد حدد االئتالف العاملي املعني 
باملرأة واإليدز والذي يترأسه برنامج األمم املتحدة املشترك املعني باإليدز سبعة مجاالت عمل للتصدي لتعرض املرأة لإلصابة 

بفيروس نقص املناعة البشرية، هي:

•  الوقاية من اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية بني الشابات والفتيات، مع التركيز على حتسني رعاية الصحة اإلجنابية
• احلد من العنف ضد املرأة

• حماية ممتلكات النساء والفتيات وحقوقهن في امليراث
• كفالة املساواة بني النساء والفتيات والرجال والفتيان في النفاذ إلى الرعاية والعالج

• دعم الرعاية املجتمعية احملّسنة مع التركيز بوجه خاص على النساء والفتيات
• الترويج لسبل النفاذ إلى وسائل الوقاية املوجودة حاليًا

•  إتاحة اخليارات، ومن بينها استخدام الرفال األنثوي، وإجراء بحوث بشأن تكنولوجيات جديدة للوقاية، من قبيل مبيدات 
امليكروبات

• دعم اجلهود اجلارية نحو تعميم تعليم البنات�

وتتطلب الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني النساء والفتيات وجود برامج شاملة، مبا في ذلك إدماج مبادرات الصحة 
اجلنسية واإلجنابية مع جهود الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية، ووجـود تثقيـف جنسي شامل ومناسب، واملهارات 
احلياتية، وروابط مع البرامج املوجودة حاليًا في جميع القطاعات� فعلى سبيل املثال، ميكن أن يؤدي ربط خدمات الوقاية 
والرعاية والعالج بشأن فيروس نقص املناعة البشرية من أجل األمهات املصابات بالفيروس بخدمات صحة األم والطفل إلى 

حتسني تغطية خدمات جيدة للوقاية من انتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية من األم إلى الطفل�

�ـ جلسة تلخيصية  )�0 دقائق(
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دور املنظمات الدينية في مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية

5 دقائق 1ـ   تقدمي عرض للجلسة 
15 دقيقة 2ـ   تعريف املنظمات الدينية وفئاتها 

3ـ   مواطن القوة ومواطن القصور في املنظمات الدينية، وما ميكن أن تفعله 
20 دقيقية للوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية    
60 دقيقة 4ـ   جتربة صندوق األمم املتحدة للسكان مع املنظمات الدينية 
5 دقائق 5ـ   جلسة تلخيصية 

الوقت اإلجمالي الالزم: ساعة و �5 دقيقة

�ـ تقدمي عرض للجلسة  )5 دقائق(
الغاية

حتديد امليزة املقارنة للمنظمات الدينية في مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية�

النتائج املتوقعة
بشأن  ومعرفة  املنظمات،  لتلك  الست  للفئات  وفهم  الدينية،  للمنظمات  تعريف  ولديهم  اجللسة  املشاركون/ات  يغادر  • �أن 

األدوار واألنشطة التي ميكن أن تقوم بها تلك املنظمات في مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية �

)ي( أن الصندوق استكشف، مسترشداً ببرنامج  م)ي( عرضًا للغاية من اجللسة وللنتائج املتوقعة منها. وبنيِّ قدِّ
عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية، نهج البرمجة املراعية للسياقات الثقافية املختلفة. ونتيجة لذلك، يحاول 
الصندوق إقامة شراكات أقوى مع املنظمات الدينية لالضطالع ببرامج مراعية للحساسيات الثقافية في معظم 
البلدان. والغرض من هذه اجللسة هو تعريف املشاركني/ات باألدوار التي ميكن أن تقوم بها املنظمات الدينية في 

مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية.

�ـ تعريف املنظمات الدينية وفئاتها )�5 دقيقة(
اطلب)ي( إلى املشاركني/ات أن يذكروا ما يعنيه مصطلح }منظمة دينية{ بالنسبة لهم. وحقق)ي( االتساق 
بني تعاريفهم والتعريف الوارد هنا. ثم اطلب)ي( إلى املشتركني أن يضعوا قائمة مبختلف فئات املنظمات الدينية 
وأن يربطوا تلك الفئات بالفئات املقدمة هنا. وقدم)ي(، عند الضرورة، موجزاً لهذه الفئات في عرض ببرنامج 
باوربوينت )PowerPoint(. واذكر)ي( أن املنظمات الدينية كانت جزًءا ال يتجزأ من التنمية االجتماعية منذ 

قرون رغم أن مصطلح <منظمة دينية> لم يظهر إال حديثا.

التعريف
املنظمات الدينية هي مجموعات أو جتمعات دينية أومستندة إلى الديانة، أو مؤسسات دينية متخصصة، أو مؤسسات غير ربحية 

سواء مسجلة أوغير مسجلة تكون ذات طابع ديني أو ذات رسالة دينية� وتعتبر أيضًا املنظمات الروحية منظمات دينية�

فئات املنظمات الدينية
1ـ  التجمعات احمللية: األشخاص الذين ميارسون العبادة معًا ويتواصلون اجتماعيًا وينظمون، مثاًل، تبرعات غذائية وتبرعات 

باملالبس وزيارات منزلية ومساعدات للمسنني�

اجللسة
�
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�ـ مواطن القوة ومواطن القصور في املنظمات الدينية، وما ميكن أن تفعله للوقاية 
من فيروس نقص املناعة البشرية )�0 دقيقة(

ع)ي( البطاقات وأقالم املاركرز واطلب)ي( إلى املشاركني/ات حتديد قائمة ما يعتبرونه مواطن قوة املنظمات  وزِّ
الدينية في مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية. ضع)ي( البطاقات التي توجد فيها آراء متماثلة جنبًا 

إلى جنب على حائط أو على لوح قالب. واقرأ/ئي آراء املشاركني/ات.

إضافة النقاط التالية إذا لم يكن املشاركون/ات قد أبرزوها�

مواطن قوة املنظمات الدينية
• الوالية الروحية

• اخلبرة/القدرة
• اتساع املجال من خالل قنوات عديدة للتعبئة االجتماعية

• االرتباط بعملية التنشئة االجتماعية، مما يؤثر على بناء الهوية الثقافية
• املصداقية

• إمكانية الوصول إلى مصادر السلطة السياسية
• اإلبداع في إيصال الرسائل

• القيادة والتأثير
• االرتباطات مع أعداد كبيرة من الناس

• العمل مع السكان املستبعدين في ظروف يكونون فيها في حالة ضعف�

مواطن القصور في املنظمات الدينية
• النزعة احملافظة واملقاومة أحيانًا للتقدم التكنولوجي

• التسبب في بعض األحيان في إثارة اخلوف وتقدمي معلومات مغلوطة
• قلة مواردها في كثير من األحيان واعتمادها على التطوع، التي يضمحل مبرور الوقت

•  اعتبارها في بعض األحيان أن قضايا من قبيل الصحة والصحة اجلنسية واإلجنابية واإليــدز ال متثــل أولوية بالنسبة لها أو 
ال تشكل جزًءا من رسالتها

• احتمال أن تدمي فعاًل، إذا لم تتلق تدريبًا سليمًا، وصمة العار والتمييز ضد املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية�

ما ميكن أن يفعله القيادات الدينية من اجلنسني؟

ميكن للقيادات الدينية:
• خرق جدار الصمت احمليط بفيروس نقص املناعة البشرية واإليدز

• تشكيل القيم االجتماعية
• الترويج للسلوك املسؤول 

2ـ  االئتالفات املشتركة بني األديان أو الدينية: املجموعات 
التي تتحد من أجل قضية مشتركة، وتسترشد باملبادئ 
الدينية، أو تقدم خدمات تتجاوز نطاق أي جتمع مبفرده�

نطاق  على  أو  املدينة  نطاق  على  الطائفية  3ـ  الوكاالت 
االجتماعية  الرعاية  وكاالت  احتاد  مثاًل  ومنها  املنطقة: 

البروتستانتية في نيويورك�
4ـ  املشاريع واملنظمات الوطنية التي تخضع إلشراف ديني: 
 Habitat for( البشرية  أجل  من  موئل  مثاًل  ومنها 

 ،)YMCA( املسيحيني  الشبان  ورابطة   ،)Humanity

�)YWCA( ورابطة الشابات املسيحيات
املجموعات  وهذه  الدينية:  شبه  واإلغاثة  الدعوة  5ـ  منظمات 
ال تنتسب رسميًا ألي دين ولكنها تتأثر باملبادئ الدينية أو 
�)SPDI( تستند إليها، من قبيل معهد سانتي براشا دهاما

مثاًل  ومنها  الديني:  االنتماء  ذات  الدولية  6ـ  املنظمات 
الدولية  واللجنة  الكاثوليكية  اإلغاثة  خدمات  منظمة 

خلدمة األصدقاء�
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• تأييد املواقف واألفكار والسياسات والقوانني املستنيرة
• إعادة توجيه املوارد اخليرية من أجل الرعاية الروحية واالجتماعية وجمع أموال جديدة ألغراض الوقاية

• الترويج التخاذ تدابير بدًءا من مستوى القاعدة الشعبية ووصواًل إلى املستوى الوطني
• القيام بدور كبير في احلد من التمييز ووصمة العار

• استخدام منابرهم لنشر رسائل الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية 
• نشر معلومات دقيقة والتأثير في الرأي�

والدور الفريد للقادة الدينيني/املستندين إلى الدين ومنظماتهم وكذلك املجموعات األخرى املوجهة روحيًا هو تبادل رؤيتهم 
الناس املصابني  التجربة البشرية وتعامل  التي تضم اجلانب الروحي والرحيم من  التنمية  ــ أي  ملا تعنيه <التنمية> احلقيقية 

واملعرضني خلطر اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية باحترام ومحبة�

اطلب)ي( إلى املشاركني/ات حتديد قائمة أفكارهم )في جلسة عامة( بشأن ما يعتقدون أن باستطاعة القيادات 
الدينية أن يفعلوه ملنع انتشار فيروس نقص املناعة البشرية. وإضافة النقاط املذكورة هنا إذا لم يكن املشاركون/ات 
املناعة البشرية، بالنظر  الوقاية من فيروس نقص  قد ذكروها. واجعل)ي( هذا القسم من اجللسة منصبًا على 
إلى أن أنشطة املنظمات الدينية كثيراً ما تضم الوقاية والرعاية والعالج والتخفيف من اآلثار. وفيما يتعلق بزيادة 
لتوعية أشخاص كثيرين،  أن يستغلوا منابرهم  الدينيني ميكن  القادة  أن  املشاركني/ات  العامة أخبر)ي(  املعرفة 

وبالذات الشباب، برسائل من الكتب املقدسة. وميكن أن تختار بعض الرسائل الواردة في اجلدول �.

اجلدول �ـ إحاالت إلى الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية مستمدة من مصادر دينية

�ـ جتربة صندوق األمم املتحدة للسكان مع املنظمات الدينية )60 دقيقة(
املهمة

في مجموعات صغيرة اطلع)ي( املشاركني/ات على معلومات من جتربتك اخلاصة في امليدان بشأن الشراكات الناجحة مع 
املنظمات الدينية في مجال الصحة اإلجنابية واإليدز� ويتم اختيار متحدث/ة باسم كل مجموعة لوصف الشراكة في جلسة 

عامة، مع التركيز على األسئلة التالية:
• ما هي املنظمات التي شملتها الشراكة؟

• هل كانت هناك أي حتديات فيما يتعلق بإنشاء الشراكة وكيف مت التغلب على تلك التحديات؟
• ما الذي أدى إلى جناح الشراكة؟

• ما هي الدروس املستفادة من ذلك من حيث التشارك مع املنظمات الدينية؟

البوذية املسيحية اإلسالم
احلياة  متاهة  أمان عبر  للسير في   ���{
اإلنسانية يحتاج املرء إلى ضوء احلكمة 

وإرشاد الفضيلة{� 
— بوذا

ينبغي  التي  الطريقة  على  طفاًل  ب  }درِّ
أن ينشأ بها: وعندما يكبر فإنه لن يحيد 

عنها{� 
— أمثال 6:22

أيضًا  هو  بل  فقط  حقًا  ليس  }التعليم 
مسؤولية على جميع الذكور واإلناث ��� 

طلب العلم فريضة على كل مسلم{� 
— حديث 

للجميع:  الثالثية  احلقيقة  هذه  }علم 
وحياة  الطيبة،  والكلمة  الكرمي،  القلب 
اخلدمة والتراحم هي األشياء التي جتدد 

— بوذاالبشرية{� 

يسعى  أال  الرب  خادم  على  }ويجب 
جاهدًا؛ بل أن يكون رفيقًا بجميع الرجال، 

وقادرًا على تعليمهم، وصبورًا{� 
— 2 تيموثي 24:2

وال   ، ُتستأذن  حتى  البكر  ُتنكح  }ال 
رسول  يا   : فقيل  تستأمر�  حتى  الثيب 
الله ، كيف إذنها ؟ قال : إذا سكتت{� 
— حديث أجمع عليه الصحابة

على  عالمة  ليسا  والتسامح  }الرحمة 
الضعف بل هما عالمة على القوة{� 

— الداالي الما

عقل  ذوي  جميعًا  فلتكونوا   ���{
بعضًا،  ببعضكم  رحمة  ولديكم  واحد، 
رحيمني،  ولتكونوا  كإخوة،  ولتتحابوا 

— 1 بطرس 8:3ولتكونوا مجاملني{�

َعَلى  َواَل  َحَرٌج  ْعَمى  اأْلَ َعَلى  }َلْيَس 
ْعَرِج َحَرٌج َواَل َعَلى امْلَِريِض َحَرٌج{�  اأْلَ
— القرآن الكرمي 61:24
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املوصوفة  املهمة  واسند)ي(  املشاركني/ات(،  لعدد  )تبعًا  مجموعات  أربع  أو  ثالث  إلى  املشاركني  م)ي(  قسِّ
ب/ة النقاط األساسية التي يقدمها املتحدث/ة باسم كل مجموعة على اللوح القالب  هنا. وينبغي أن يدون املدرِّ
ومناقشة كل نقطة منها لكي يحدد ما ينجح عند التعامل مع املنظمات الدينية. وأخبر)ي( املشاركني/ات مبطبوع 
 Working From Within: Culturally Sensitive Approaches in UNFPA :صندوق األمم املتحدة للسكان املعنون
ق دراسات حالة لشراكات ناجحة مع املنظمات الدينية. وأخبر)ي( املشاركني/ات أن  Programming، الذي يوثِّ

.www.unfpa.org/culture :املطبوع ميكن احلصول عليه من موقع الصندوق على اإلنترنت

املعنـون:  للسـكان  املتحـدة  األمم  مطبـوع صنـدوق  في  موثقة  أدناه  املوصـوفـة  الدينيـة  املنظمـات  مـع  الشـراكات  وبعـض 
 :Working From Within: Culturally Sensitive Approaches in UNFPA Programming

لوضع  أخرى  معنية  وجهات  دينية  مؤسسات  مع  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  اشترك   2001/2000 في  •  غواتيماال� 
استراتيجية مفصلة للدعوة أفضت إلى التصديق على قانون التنمية االجتماعية�

•  جمهورية إيران اإلسالمية� منذ عام 1992 يتشارك صندوق األمم املتحدة للسكان مع القادة الدينيني لتنفيذ برامج للصحة 
اإلجنابية، ومن بينها تنظيم األسرة، بنجاح�

•  أوغندا� منذ سنة 1996 أقام صندوق األمم املتحدة للسكان شراكات مع املؤسسات الدينية، بدًءا بطائفة املسلمني ثم مع 
املتدينني الكاثوليك واألجنيليكانيني�

•  غانا� منذ سنة 1994 يتشارك صندوق األمم املتحدة للسكان مع املنظمات الدينية لتنفيذ برامج للصحة اإلجنابية وللقضاء 
على املمارسات الضارة�

•  اليمن� منذ سنة 1998 يعمل صندوق األمم املتحدة للسكان مع وزارة األوقاف واإلرشاد الديني، التي تساعد على رفع 
الوعي العام بالصحة اإلجنابية، ومن بينها تنظيم األسرة، والتأثيرات الضارة ملمارسات تقليدية معينة، من قبيل الزواج 

املبكر القسري وختان اإلناث�
مع  تعاون  أقام عالقة  منذ سنة 1992 عندما  دينية  مع مؤسسات  للسكان شراكات  املتحدة  األمم  بدأ صندوق  •  البرازيل� 
Pastoral da Criança، وهي منظمة غير حكومية كاثوليكية رسالتها هي احلد من وفيات األطفال والرضع من خالل الترويج 

لصحة األم والرضيع�
ومع  دوليتني  غير حكوميتني  منظمتني  مع  للسكان  املتحدة  األمم  يعمل صندوق  األوروبية،  املفوضية  من  بدعم  •  كمبوديا� 
نقص  وفيروس  الشباب  مع  بفعالية  التعامل  والرهبان في كمبوديا على  الراهبات  لتدريب  لهما  النظيرة  احمللية  املنظمات 

املناعة البشرية/اإليدز�
•  كوستاريكا� بالتعاون مع األوبك، يقيم صندوق األمم املتحدة للسكان حتالفات مع املكتب االجتماعي للكنيسة الكاثوليكية 
القطاع  في  الفاعلة  العناصر  التزام جميع  بأهمية  املتطوعني/ات  توعية  العملية  هذه  في  وقد جرت  كويسادا�  في سيوداد 

االجتماعي باملشاركة على نحو نشط في مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية�
•  زمبابوي� تشاَرْك صندوق األمم املتحدة للسكان مع منظمة UDACIZ، وهي منظمة جامعة للكنائس الرسولية، في برنامج 
للتصدي ملمارسات من قبيل زواج األطفال، وتعدد الزوجات، وميراث األرامل، وانتزاع املمتلكات من األرامل واليتامى، 
ض النساء والفتيات لإلصابة بفيروس نقص املناعة  واختبار العذرية للفتيات ، وهي ممارسات ميكن أن تؤدي جميعها إلى تعرُّ

البشرية�
•  كينيا� عمل صندوق األمم املتحدة للسكان مع أبرشية ناكورو الكاثوليكية ومع نيافة ُأسقف نيروبي لدعم الوقاية من فيروس 
من  الوقاية  آخرين جهود  مسلمني  قادة  بدعم  ومومياس  مومباسا  في  األئمة  ويدعم  الشباب؛  بني  البشرية  املناعة  نقص 

فيروس نقص املناعة البشرية في مجتمعاتهم احمللية�

5ـ جلسة تلخيصية )5 دقائق(
بها  ميكن  التي  الطرق  بشأن  اجللسة  هذه  من  املستفادة  الرئيسية  الدروس  حتديد  املشاركني/ات  إلى  اطلب)ي( 

للقيادات الدينية أن تساهم في الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية.
امنح)ي( للمشاركني/ات دقيقتني لكتابة هذه الدروس وتسجيلها على لوح قالب.
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تيسير أعمال املنظمات الدينية في مجال الوقاية 
من فيروس نقص املناعة البشرية

5 دقائق 1ـ  تقدمي عرض للجلسة 
15 دقيقة ر/ة في العمل مع املنظمات الدينية  2ـ  فهم دور امليسِّ
35 دقيقة 3ـ  إرشادات من أجل وضع برامج تراعي احلساسيات الثقافية  
5 دقائق 4ـ  جلسة تلخيصية 

الوقت اإلجمالي الالزم: ساعة واحدة

�ـ تقدمي عرض للجلسة )5 دقائق(
الغاية

فهم دور امليسر/ة في العمل مع املنظمات الدينية من أجل الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية�

النتائج املتوقعة
الوقاية من  الدينية في جهود  املنظمات  بفعالية كميسرين في إشراك  أداء دورهم  قادرين على  •  أن يصبح املشاركون/ات 

فيروس نقص املناعة البشرية بطريقة تراعي احلساسيات الثقافية
• فهم خصوصية املنظمات الدينية وحدود أعمالها بشأن الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية�

اربط)ي( هذه اجللسة باجللسة � )إطار برامج صندوق األمم املتحدة للسكان من أجل الوقاية من فيروس نقص 
املناعة البشرية( بالتشديد على أن الصندوق ليس وكالة تنفيذية. فالصندوق يعمل، لكي يفي بواليته، بالتآزر 
مع وكاالت متعددة القطاعات في برامجه القطرية. وكثرة من هذه الوكاالت )حكومية ومنظمات غير حكومية 
ومنظمات دينية ومنظمات مجتمع مدني( لديها واليات مختلفة ومصالح مختلفة عن والية ومصالح الصندوق. 
وفهم دور امليسر/ة والنقاط األساسية في وضع برامج تراعي احلساسيات الثقافية هما أساس إقامة شراكات مع 

كل وكالة من هذه الوكاالت تكون مفيدة للطرفني. 

�ـ فهم دور امليسر في العمل مع املنظمات الدينية )�5 دقيقة(
لكي يكون املرء ميسرًا ماهرًا فإنه يجب أيضًا أن يكون:

• محاورًا مراعيًا للحساسيات الثقافية قادرًا على:
 اإلنصات واالستماع ملا ميكن أن تقوله القيادات الدينية

 التفاعل واالنخراط مع أشخاص ينتمون إلى ديانات مختلفة
 إظهار فهم للسياقات االجتماعية الثقافية والدينية بدون إصدار أحكام قيمية

  عرض والية ومبادئ املنظمة التي تعمل مع املنظمات الدينية )صندوق األمم املتحدة للسكان أو منظمة غير حكومية، 
مثاًل( بطريقة ميكن فهمها في إطار السياقات الثقافية والدينية التي ُتنقل فيها�

• وسيطًا/مفاوضًا مراعيًا للحساسيات الثقافية لديه القدرة على:
 تيسير التوصل إلى توافق اآلراء في احلاالت الصعبة وبشأن القضايا اخلالفية

 إشراك خصوم في احلوار وإيجاد أرضية مشتركة
 <إبقاء الباب مفتوحًا> أمام احلوار، حتى عندما يبدو التوصل إلى اتفاق بني الشركاء أمرًا مستحياًل

 تشجيع اجلهات املعنية والتأثير عليها لكي تغير مواقفها وتفكيرها�

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

اجللسة
�
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اإلحالة إلى مطبوع صندوق األمم املتحدة للسكان املعنون: 
}24 توصية ــ العمل التنموي من داخل املجتمع ــ املرشد 
الصغير لدمـج املنظـور الثقـافي في برامـج صنــدوق األمم 

املتحدة للسكان{:
1  ـ استثمر)ي(  وقتًا في معرفة الثقافة التي تعمل فيها�

2  ـ استمع)ي(  إلى ما ميكن أن يقوله املجتمع احمللي�
3  ـ أظهر)ي(  االحترام�

4  ـ أظهر)ي(  الصبر�
5  ـ اكتسب)ي(  تأييد هياكل القوة احمللية�

6  ـ أشرك)ي(  اجلميع�
م)ي(  دلياًل راسخًا� 7  ـ قدِّ

8  ـ اعتمد)ي(  على موضوعية العلم�
9  ـ جتنب)ي(  األحكام القيمية�

10ـ استخدم)ي(  اللغة بحساسية�

11ـ اعمل)ي(  عن طريق حلفاء محليني�
12ـ اضطلع)ي(  بدور امليسر/ة�

13ـ احترم)ي(  االلتزامات�
14ـ اعرف)ي(  خصومك�

15ـ أوِجد)ي(  أرضية مشتركة�
16ـ ركز)ي(  على اإليجابيات�

17ـ استخدم)ي(  أنشطة الدعوة إلحداث تغيير�
18ـ هيئ)ي(  فرصًا للنساء�

19ـ قم/قومي ببناء قدرة املجتمع احمللي�
20ـ مارس)ي(  التوعية من خالل الثقافة الشعبية�

21ـ دع)ي(  الناس يفعلون ما يفعلونه على خير وجه�
22ـ عزز)ي(  الشراكات�

23ـ احتفل)ي(  باإلجنازات�
24ـ ال تيأس)ي(  أبدًا�

أخبر)ي( املشاركني/ات أنه يجب، لكي يصبحوا ميسرين/ات فعالني، منفتحني ومتفهمني لنواحي القصور في 
املنظمات الدينية فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية. فتلك املنظمات قد تفضل، مثاًل، التركيز 
الواقية(.  )العوازل  الرفاالت  استخدام  من  بداًل  الزواج  إطار  في  واإلخالص  اجلنس  ممارسة  عن  االمتناع  على 

وعليك أن تدرك أن هذه الرسائل بالغة األهمية أيضًا في الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية.

�ـ إرشادات لوضع برامج مراعية للحساسيات الثقافية )�5 دقيقة(
عليك أن تولي اهتمامًا بالغًا حلساسية اللغة:

•   جتنب)ي( استخدام مصطلحات/لغة غير مناسبة، مما قد يترك تأثيرًا سلبيًا على البرامج ويثني عن إقامة الشراكات املمكنة 
مـع من ينتمون إلى أوساط رجال الدين

•  طبِّق)ي(  مبدأ <اخلطاب الصحيح>، أي جتنب اإليحاءات واللغة اجلنسية بني شركاء معينني، من بينهم الرهبان والقساوسة 
واملنظمات الدينية، مما ُيظهر االحترام ويساعد على إقامة شراكات ناجحة

• ترجم)ي(  األمور احلساسة إلى لغة دارجة�

الثقافية. وناقش)ي(  اإلرشادات األربعة  الرئيسية لوضع برامج مراعية للحساسيات  املبادئ  ركز)ي(  على 
والعشرين كاًل على حدة واطلب)ي(  إلى املشاركني/ات أن سرد جتاربهم ذات الصلة من امليدان إلظهار تطبيقهم 
موقع  على  أيضًا  متاح  اإلرشادات  هذه  منه  املستمدة  املطبوع  بأن  علمًا  املشاركني/ات  وإحاطة  املبادئ.  لتلك 

.www.unfpa.org/culture :الصندوق على اإلنترنت

�ـ جلسة تلخيصية )5 دقائق(
اذكر)ي(  مرة أخرى أمام املشاركني/ات أهداف هذه اجللسة. واستخدم)ي(  أسلوب السؤال واجلواب مع اختيار 
مشارك/ة في كل مرة عشوائيًا. واطلب)ي(  إلى كل منهم أن يذكر إحدى خصائص امليسر الفعال، أو الوسيط/
املتفاوض الفعال، أو أحد اإلرشادات لوضع برامج تراعي احلساسيات الثقافية. مع اإلجابة على أي أسئلة أو 

تعليقات من املشاركني/ات حسب الضرورة.
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مداخل إلقامة شراكة مع املنظمات الدينية

5 دقائق 1ـ   تقدمي عرض للجلسة 
35 دقيقة 2ـ   العمل في مجموعات بشأن مداخل إقامة شراكات مع املنظمات الدينية 

3ـ   مناقشة في جلسة عامة بشأن املبادرة إلى إقامة شراكات مع املنظمات 
15 دقيقة الدينية    
5 دقائق 4ـ   جلسة تلخيصية 

الوقت اإلجمالي الالزم: ساعة واحدة

��

�ـ تقدمي عرض للجلسة )5 دقائق(
الغاية

استكشاف مداخل إلقامة شراكات مع املنظمات الدينية بشأن الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية�

النتائج املتوقعة
•  أن تصبح لدى املشاركني/ات خبرة مباشرة بتحديد مداخل إلقامة شراكات مع املنظمات الدينية بشأن الوقاية من فيروس 

نقص املناعة البشرية�

الدينية.  املنظمات  مع  إقامة شراكات  في  توخيها  يلزم  التي  العناية  على  بالتركيز  للموضوع  قدم)ي( عرضًا 
ثالث  إلى  املشاركني/ات  م)ي(  وقسِّ الالزمة.  اخلطوات  ستوجز  اجللسة  هذه  أن  املشاركني/ات  وأخبر)ي( 
مجموعات. واطلب)ي(  إليهم إجناز املهمة املوصوفة أدناه. وفي تلخيص املناقشة ابرز)ي(  احلاجة إلى حتديد 

الطوائف الدينية املختلفة الكثيرة وهياكلها، واستراتيجية إلشراكها.

�ـ العمل في مجموعات بشأن منطلقات إقامة شراكات مع املنظمات الدينية  
    )�5 دقيقة(

املهمة
صدرت إليك مذكرة من املديرة التنفيذية توعز إلى مكتبك بأن يبادر إلى تنفيذ برنامج مع املنظمات الدينية بشأن الوقاية من 

فيروس نقص املناعة البشرية�
• كيف ستفحص/ين البيئة؟

• ما هي املعايير التي ستستخدم لتقييم أعمال املنظمات الدينية؟
• كيف سُتشرك/ين خصومًا في حوار؟

أمامك 35 دقيقة�

اجللسة
5
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�ـ  مناقشة في جلسة عامة بشأن املبادرة إلى إقامة شراكات مع املنظمات الدينية  
)�5 دقيقة(

اطلب)ي(  إلى كل مجموعة أن تقدم عرضًا. واكفل أن تتضمن املناقشة النقاط التالية:

املبادرة إلى إقامة شراكة مع املنظمات الدينية:
م)ي(  وجود جميع الطوائف الدينية في منطقة معينة • قيِّ

م)ي(  البرامج اجلارية للمنظمات الدينية • قيِّ
م)ي(  القدرات املوجودة حاليًا داخل املنظمات الدينية • قيِّ

م)ي(  رسائل املنظمات الدينية بشأن فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز والنوع االجتماعي • قيِّ
• بادر)ي(  إلى االنضمام إلى املنظمات الدينية

 حاول)ي(  إقامة عالقة عمل جيدة مع القادة على أعلى مستوى
  قدم)ي(  عرضًا رسميًا بشأن والية املنظمة التي تعمل مع املنظمات الدينية )من قبيل صندوق األمم املتحدة للسكان أو 

منظمة غير حكومية(
 قدم)ي(  عرضًا بشأن طبيعة الشراكة التي تتوخاها مع املنظمة الدينية

 أقم/أقيمي اتصااًل بصفة منتظمة مع القادة الدينيني�

�ـ  مناقشة في جلسة عامة بشأن املبادرة إلى إقامة شراكة مع املنظمات الدينية  
)5 دقائق(

خلص)ي(  القضايا التي نوقشت في اجللسة، مع التركيز على اتفاقك مع النقاط التي أثارها املشاركون/ات، ومع 
إدخال تعديالت حسب احلاجة.

◊

◊

◊

◊
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وفيما يلي أمثلة للرسائل األساسية:
فيروس  انتشار  من  يزيد  اجلنسني  بني  املساواة  •   انعدام 

نقص املناعة البشرية
رسائل للنشر:  

  ينتقل فيروس نقص املناعة البشرية من الرجل واملرأة 
على حد سواء

املتزوجات  النساء  فحتى  دائمًا؛  يحمي  ال    الزواج 
املخلصات ألزواجهن عرضة لإلصابة بالفيروس

استهداف الشباب  •
رسائل للنشر:

 احلياة مقدسة ويجب حمايتها
الفرد على أن  الطوعيان يشجعان    املشورة واالختبار 
يعرف ما إذا كان مصابًا أو غير مصاب بفيروس نقص 
املناعة البشرية وأن يتخذ قرارًا مستنيرًا بشأن سلوكه 

اجلنسي وأن يعطي قيمه حلياته وحياة اآلخرين

◊

◊

◊

◊

  إذا اكتشف شخص أنه مصاب بفيروس نقص املناعة 
الوقت  في  عالج  على  يحصل  أن  فبإمكانه  البشرية 

املناسب لكي يطيل حياته�
الترويج ملسؤولية الرجل  •

رسائل للنشر:
  يجب أن يتولى جميع البشر املسؤولية عن سلوكهم 

اجلنسي، خصوصًا الرجال والفتيان�
املصابني  إلى  توجه  التي  العار  لوصمة  نهاية  •  وضع 

بفيروس نقص املناعة البشرية
رسائل للنشر:

  املصابون بفيروس نقص املناعة البشرية لهم حقوق، 
ويستحقون االحترام ويجب دعمهم

 املصابون لديهم قدرات وإمكانات
 وعليهم أيضًا مسؤولية أن يحموا شركاء حياتهم�

◊

◊

◊

◊

◊

��

الرسائل األساسية )مجموعة عمل(
5 دقائق 1ـ   تقدمي عرض للجلسة 

2ـ   إعداد الرسائل األساسية التي ستقوم دوائر املنظمة الدينية بإيصالها 
45 دقيقة من أجل الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية   
15 دقيقة 3ـ   السبل التي ميكن بها إيصال الرسائل  
10 دقائق 4ـ   جلسة تلخيصية 

الوقت اإلجمالي الالزم: ساعة واحدة و �5 دقيقة

�ـ تقدمي عرض للجلسة )5 دقائق(
الغاية

إيجاد توافق آراء بشأن الرسائل األساسية التي ستقوم املنظمات الدينية بإيصالها�
النتيجة املتوقعة

• أن يضع املشاركون/ات مسودة رسائل أساسية ُيتوّقع من املنظمات الدينية إيصالها بشأن الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية�

قدم)ي( عرضًا للغاية من هذه اجللسة وللنتيجة املتوقعة منها. وأخبر)ي(  املشاركني/ات بأهمية القيام، باالشتراك مع 
املنظمات الدينية، بإعداد رسائل تكون فعالة في تغيير السلوكيات وفي منع انتشار فيروس نقص املناعة البشرية.

�ـ  إعداد رسائل أساسية لكي تقوم دوائر املنظمات الدينية بإيصالها من أجل 
الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية )�5 دقيقة(

أخبر)ي(  املشاركني/ات أن الرسائل األساسية املعروضة هنا تلزم معاجلتها في أي برنامج للوقاية من فيروس 
املنظمات  مع  أن يستكشفوا  املشاركني/ات  إلى  اطلب)ي(   العمل كمجموعات،  البشرية. وفي  املناعة  نقص 

الدينية الرسائل األساسية األخرى والسبل التي ميكن بها إيصالها بفعالية.

اجللسة
6
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�ـ جلسة تلخيصية )�0 دقائق(
اذكر)ي(  مرة أخرى الغاية من اجللسة والنتائج املتوقعة منها. وحتّقق)ي(  من أن تكون لدى املشاركني/ات املهارات التي 

يحتاجون إليها للتواصل بفعالية بشأن الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية وأن لديهم دراية بالرسائل األساسية.

��

الدينية  املنظمات  مع  التالية  باألنشطة  االضطالع  ميكن 
ملعاجلة مختلف جوانب الوقاية:

انعدام  ملكافحة  بها  االضطالع  ميكن  التي  •   األنشطة 
فيروس  انتشار  من  يزيد  الذي  اجلنسني،  بني  املساواة 

نقص املناعة البشرية
  تقييم ثغرات القدرات وتصميم مناذج مالئمة للتدريب/ 
النوع  مجاالت  في  املعرفة  إلى  احلاجة  لتلبية  التوعية 
االجتماعي والوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية

لإلصابة  والتعرض  االجتماعي  النوع  قضيتي    ادماج 
في جدول أعمال مختلف املنظمات الدينية

  توجيه أنشطة الدعوة للترويج إلعادة النظر في القوانني 
والسياسات واملبادئ التوجيهية التي تؤثر في تعرض 

املرأة لإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية
فرص  إتاحة  إلى  املوجهة  للمبادرات  الدعم    تقدمي 

اقتصادية للمرأة والتي تروج حلقوقها
  حتديد ومعاجلة املمارسات االجتماعية الثقافية السلبية 
خلطر  عرضة  بالذات  والفتيات  النساء  جتعل  التي 

اإلصابة بالعدوى
القيادات  مع  توعية  بأنشطة  االضطالع  إلى    املبادرة 
الدينية بشأن انعدام املساواة بني اجلنسني الذي يزيد 

من انتشار فيروس نقص املناعة البشرية
دينيون  قادة  يكتبها  التي  الوثائق  ونشر    تشجيع 
وتتناول  وغيرهم  األديان  علم  في  وخبراء/خبيرات 

املساواة بني اجلنسني
وأنشطة  عمل  وحلقات  واجتماعات  مؤمترات    تنظـيم 
في  يعملن  الالئي  النساء  إلى  أخرى موجهة  تواُصل 

املنظمات الدينية وفي املؤسسات الدينية�
األنشطة التي ميكن االضطالع بها الستهداف الشباب  •
  التشجيع على تقدمي املنظمات الدينية مشورة قبل الزواج

نقص  فيروس  من  الوقاية  وخدمات  اإلعالم    تدعيم 
واخلدمات  املعلومات  تلك  وجعل  البشرية  املناعة 

متاحة ومستجيبة الحتياجات الشباب
توجيهية حتسن  ومبادئ  اتباع سياسات  إلى    الدعوة 

اخلدمات التي تقدم للشباب
 التشجيع على متكني الشباب من خالل تنمية املهارات

قضايا  بشأن  الدينية  املنظمات  مع  احلوار    تشجيع 
الشباب على جميع املستويات

  االضطالع بأنشطة توعية ودعوة مع القادة الدينيني، 
ومنسقي رعاة األبرشيات من الشباب، وقادة الشباب، 
واآلباء واألمهات )مع التركيز على أن الشباب عرضة 
العمل في مجال  لإلصابة بوجه خاص؛ وعلى أهمية 

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

بالنسبة  البشرية  املناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية 
والقادة  واألمهات  اآلباء  ودور  السكانية؛  الفئة  لهذه 

الدينيني؛ والتعليم املتكامل بشأن األمور اجلنسية(
  التشجيع على إعداد <مجموعة أدوات> منهجية بشأن 
الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية تراعي املنظور 

الديني في أوساط رعاة األبرشيات من الشباب�
•  األنشطة التي ميكن االضطالع بها لتشجيع مسؤولية الرجال

  تشجيع املبادرات التي ترمي إلى تعبئة مشاركة الذكور 
البشرية  املناعة  فيروس نقص  الوقاية من  في جهود 

عن طريق املنظمات الدينية واملجتمع احمللي
  تدعيم اإلعالم والتثقيف لزيادة قدرة ومهارات الرجال 
املناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  في مجال  والفتيان 

البشرية، مبا في ذلك مراكز تقدمي املشورة
أثر  بشأن  الدينيني  القادة  مع  التوعية  أنشطة    تشجيع 
انعدام املساواة بني اجلنسني على زيادة انتشار فيروس 
نقص املناعة البشرية وأهمية التشديد على مسؤولية 

الرجال عن حماية شريكاتهم أو شركائهم
  تشجيع مشاركة الرجال في برامج الوقاية من فيروس 

نقص املناعة البشرية 
الدينية  القيادات  التي يكتبها  الوثائق    تشجيع ونشر 
بني  املساواة  تتناول  والتي  وغيرهم  األديان  وعلماء 

اجلنسني ومسؤولية الذكور
•  األنشطة التي ميكن االضطالع بها لوضع نهاية لوصمة 
العار املوجهة نحو املصابني/ات بفيروس نقص املناعة 

البشرية
ومسؤوليات  حقوق  بشأن  الدعوة  أنشطة    تشجيع 

املصابني/ات بفيروس نقص املناعة البشرية
نقص  بفيروس  املصابني/ات  مشاركة  زيادة    تشجيع 

املناعة البشرية في مبادرات الوقاية
املجتمعي  الدعم  وتقدمي  املجتمعية  التعبئة    تشجيع 

للمصابني/ات بفيروس نقص املناعة البشرية
املصابني/ات  مـع  تعمــل  التي  الدينية  املنظمات    تدريب 
واملنظــورات  الُنُهج  على  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس 
الفعالة )التمكني والدفاع عن احلقوق، ال مجرد التعاطف(

  تنظيم أنشطة تدريب وتوعية مع القادة والعاملني/ات 
النتائج  حول  اإلنسان  حقوق  بشأن  واملتطوعني/ات 

االجتماعية والشخصية لوصمة العار والتمييز 
  توزيع ونشر القوانني واألعراف املوجودة داخل كل بلد 
بشأن اإليدز ومعاملة املصابني بفيروس نقص املناعة 

البشرية على القادة الدينيني واملجموعات التطوعية 

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

�ـ السبل التي ميكن بها إيصال الرسائل  )�5 دقيقة(
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وضع برامج بشأن فيروس نقص املناعة البشرية 
مع املنظمات الدينية

5 دقائق 1ـ  تقدمي عرض للجلسة 
10 دقائق 2ـ  تقدير الوضع 
25 دقيقة 3ـ  وضع خطة عمل  
25 دقائق 4ـ  الرصد والتقييم 
90 دقيقة 5ـ  متارين في نطاق مجموعات 
45 دقيقة 6ـ  مناقشة عامة 
10 دقائق 7ـ  جلسة تلخيصية 

الوقت اإلجمالي الالزم: � ساعات و �0 دقيقة

اجللسة
7

املنظمات  مع  عمل  خطط  وضع  في  األولى  اخلطوة  تتمثل 
وديناميات  حجم  يصف  بحيث  الوضع  تقدير  في  الدينية 
عمومًا  يتضمن  وهو  االستجابة�  عن  فضاًل  املشكلة 

عنصرين هما:
• تقدير للحالة�

• تقدير لالستجابة�

أو  للحالة  حتليل  بأنه  أيضًا  املعروف  احلالة،  تقدير  ويسفر 
تقدير لالحتياجات، عن:

•  خارطة لألشخاص األشد عرضة لإلصابة بالعدوى، مع 
مالحظة الفروق العمرية واالختالفات بني اجلنسني في 

القابلية لإلصابة
وصف ألسباب عرضة هؤالء األشخاص لإلصابة  •
حتديد تقريبي لعدد األشخاص املعرضني لإلصابة  •

زيادة  إلى  يؤدي  مما  تفاعلهم  وأماكن  لكيفية  •  وصف 
تعرضهم لإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية

•  وصف للقضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية 
والقانونية املرتبطة بوباء فيروس نقص املناعة البشرية

�ـ تقدمي عرض للجلسة )5 دقائق(
الغاية

تصميم خطة عمل وإطار للرصد والتقييم لفائدة املنظمات الدينية التي حتاول تنفيذ برامج للوقاية من فيروس نقص املناعة 
البشرية�

النتائج املتوقعة
البشرية، واملزج بني  املناعة  الوقاية من فيروس نقص  برامج  أقدر على تصميم ورصد وتقييم  •  أن يصبح املشاركون/ات 

حساسيات املنظمات الدينية واملبادئ التوجيهية لوضع برامج صندوق األمم املتحدة للسكان�

قدم)ي( عرضًا للغاية من هذه اجللسة وللنتيجة املتوقعة منها. واربط)ي(  هذه اجللسة باجللسة �، خصوصًا 
متارين املجموعات بشأن املبادرة إلى إقامة شراكات مع املنظمات الدينية.

�ـ وضع تقدير )�0 دقائق(
أخبر)ي(  املشاركني/ات أن هذه اجللسة تركز على العمليات التي تقوم بها املنظمات الدينية. واشرع)ي(  بعد 

ذلك في تقدمي عرض موجز بشأن تقدير الوضع.
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•  فهم لالختالفات بني النساء والرجال والفتيات والفتيان 
من حيث التأثر بالوباء�

حتليل  بأنه  أيضًا  إليه  يشار  الذي  االستجابة،  تقدير  أما 
االستجابة، فهو يسفر عن:

تصدت  التي  والسابقة  اجلارية  لألنشطة  •  خارطة 
لفيروس نقص املناعة البشرية )أي ما تفعله املنظمات 
املناعة  فيروس نقص  تفعله بشأن  واملجموعات وما ال 

البشرية في منطقة معينة(
•  حتديد للتدخالت الناجحة والتدخالت غير الناجحة وما 
يلزم حتسينه، ومواضع الثغرات في االستجابة حتى اآلن

•  فحص للمشاكل التي يواجهها املصابون/ات بفيروس نقص 
املناعة البشرية، مما قد يكشف عن اخلدمات التي يستخدمها 
أن يكشف  إليها، وينبغي  التي يحتاجون  الناس واخلدمات 

عن أي فروق في جتربة كل من النساء والرجال�

واملعلومات التالية حاسمة األهمية أيضًا في حتليل السياق:
األنواع املختلفة من املنظمات الدينية  •

احتياجات املنظمات الدينية وتصوراتها وأولوياتها  •
التي  األخرى  الفاعلة  العناصر  وأولويات  •  تصورات 
تشارك في برامج متعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية

املناعة  نقص  بفيروس  احمليطة  والسياسات  •  القوانني 
البشرية واإليدز

سياسات وأولويات وكاالت التمويل  •
اجلهات املعنية األساسية  •

•  الشركاء احملتملون في التدخالت، واحللفاء الدينيون أو 
اخلصوم

املعلومات الدميغرافية  •

الهياكل املهنية، والعالقات وأساليب احلياة املجتمعية   •
العوامل التي ميكن أن تيسر التدخل أو تعيقه�  •

وللحصول على معطيات بشأن سلوكيات السكان املستهدفني، 
ينبغي جمع معلومات عن املواضيع التالية:

•  مستوى وأمناط السلوكيات احملفوفة باملخاطر لدى فئة 
سكانية معينة، والسياق الذي حتدث فيه

أمناط السلوك الصحي  •
مستويـات ومعرفــة وسائل ممارســـة اجلنــس بطريقـــة   •

مأمونة 
•  املعرفــة واملواقـف بشأن فيروس نقص املناعــة البشرية 

وغيره من األمراض التي تنتقل جنسيًا
•  القنــوات والوسائــل واملــواد والرسائـــل التي ميكـــن 

استخدامها لتوعية الفئات املستهدفة
•  ديناميات اجلنسني وتأثيرها على سلوكيات الرجل واملرأة�

أمرًا  بيانات بشأن اخلدمات املوجودة  ويعتبر احلصول على 
حيويًا� وهذا يتضمن معلومات عن:

اخلدمــات  ذلـك  في  )مبا  مسبقًا  املوجــودة  •  اخلدمــات 
البيولوجية الطبية أو اخلدمات التقليدية الرسمية أو غير 
الرسمية أو التي تقدم في مرافق حكومية أو مجتمعية(

العمرية املختلفة على  •  كيفية حصول اجلنسني والفئات 
هذه اخلدمات

•  نوعية اخلدمات التي تقدم وكيفية استجابتها لالحتياجات 
املختلفة للنساء والرجال والشباب 

إمكانية التعاون بني مختلف التدخالت  •
مواقف مقدمي/ات اخلدمات  •

التصورات احمللية وأمناط استخدام اخلدمات  •

وينبغي أن حتفز خطط العمل القادة الدينيني على:
والسياسة  األخالقية  واملواقف  الدينية  العقيدة  •  مناقشة 
املناعة  نقص  بفيروس  املتعلقة  القضايا  بشأن  الدينية 

البشرية/اإليدز
•  وضع مناهج تركز على الوقاية من فيروس نقص املناعة 

البشرية

•  العمل على إيجاد حلول على املستويات املناسبة وفي 
املجموعات أو اللجان الداخلية املناسبة

•  إقامة شبكة دينية أو هيئة تنسيق دينية، أو االنضمام 
إلى شبكة أو هيئة من هذا القبيل، لدراسة تأثير فيروس 
قطاعات  مختلف  على  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص 
اجليدة،  املمارسات  عن  املعلومات  وتبادل  السكان، 

�ـ وضع خطة عمل )�5 دقيقة(
الدينية  املنظمات  عمل  خطط  أن  املشاركون/ات  يعتقد  ما  بشأن  العامة  اجللسة  في  سريعًا  سؤااًل  اطرح)ي( 
باوربوينت  ببرنامج  ينبغي أن تشمله. ثم قدم)ي( عرضًا  البشرية  املناعة  الوقاية من فيروس نقص  في مجال 
البشرية. واحتفظ)ي( باستراتيجيات ونقاط عمل  املناعة  الوقاية من فيروس نقص  )PowerPoint( بشأن 

محددة من أجل مناقشة املجموعات.
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املستفـــادة،  الدروس  وتوثيــق  اجتماعــات،  وتنظيم 
واملبادرة إلى استجابات مشتركة بني األديان

على  )أو  الديانة  نطاق  على  االحتفال  على  •  التشجيع 
والوطنية  العاملية  باملناسبات  الديانات(  متعدد  نطاق 

للتوعية باإليدز 
•  التشجيع على التقيد على نطاق الديانة )أو على نطاق 
متعدد الديانات( بتنظيم قداسات أو صلوات أو خدمات 
البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  فيروس  بشأن  للعبادة 

مبرمجة زمنيًا بانتظام ومنسقة
هيئات  إلى  االنضمام  أو  دينية،  مجموعات  •  تشكيل 
لتقدمي  حكومية،  جلان  إلى  أو  قائمة  دينية  تنسيق 
خدمات استشارية وإظهار التضامن الديني فيما يتعلق 
بفيروس  املتعلقة  واالتفاقيات  والقوانني  بالسياسات 

نقص املناعة البشرية/اإليدز

•  توفير ميزانيات محددة للوقاية من فيروس نقص املناعة 
البشرية

•  القيام بزيارات للدراسة داخل البلد وتشجيع التواصل 
بني رواد الكنائس واملساجد واملعابد احملليني والقيادات 
احمللية/هيئات التنسيق بشأن استجابة كل منهم لفيروس 

نقص املناعة البشرية/اإليدز
املنظمات  أعضاء  أجل  من  سياسات  اعتماد  أو  •  تنقيح 
)بشأن  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس  املصابني  الدينية 
األخالقيات ومناهضة التمييز والرعاية الصحية والعمالة(

•  إدماج رسائل الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية في 
القداسات واخلطب الدينية وفي البرامج اإلذاعية الدينية

احمللية  املجموعات  بني  مجتمعية  شراكات  إقامة  •  تشجيع 
وغير احلكومية واحلكومية ومجموعات قطاع األعمال بشأن 

القضايا املتعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز�

التقدم  تتبع  معلومات من أجل  والتقييم  الرصد  إطار  يوفر 
القرار بشأن  أيضًا في عملية صنع  به  ُيهتدى  احملرز� كما 
تنفيذ التدخالت� وهو أداة إدارية لتحسني تصميم وتنفيذ 

البرامج�

لقياس  روتينية  بطريقة  البيانات  جمع  عملية  هو  والرصد 
التقدم احملرز نحو حتقيق أهداف البرامج فضاًل عن التحديد 
تراقب  أن  معناه  والرصد  تنفيذها�  اجلاري  للتدابير  الكمي 

بطريقة روتينية مدى جودة التدخل�

أما التقييم فهو استخدام وسائل البحوث االجتماعية لتحري 
فعالية أي برنامج بطريقة منهجية� ويتطلب التقييم دراسـة 
أو  ضابطة  مجموعة  أحيانًا  ويتطلب  خصيصًا�  مصممـة 

مجموعة مقارنة وينطوي على قياسات مبرور الوقت�

استعرض)ي( أهمية أدوات قياس النجاح في إقامة شراكات 
نقص  فيروس  من  الوقاية  برامج  في  الدينية  املنظمات  مع 

املناعة البشرية�

•  مؤشرات النجاح في احلد من أوجه انعدام املساواة بني 
املناعة  نقص  فيروس  انتشار  من  تزيد  التي  اجلنسني 

البشرية
املهارات  فيهم/هن  تتوافر  الذين  الدينيني  القادة    عدد 
الالزمة ويتحدثون عن أوجه انعدام املساواة بني اجلنسني 

وعن الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية

◊

  عدد السياسات والقوانني واملبادئ التوجيهية املراعية 
للفروق بني اجلنسني التي اسُتعرضت و/أو اعتمدت

املدربة  الدينية  القيادات  عقدتها  التي  املنتديات    عدد 
وتروج حلقوق املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية

 عدد األنشطة الرامية إلى متكني النساء والفتيات
 عدد األنشطة املنفذة في مجال التوعية والتدريب

 عدد القادة الدينيني الذين تلقوا تدريبًا
 عدد الوثائق املنتجة واملوزعة

 عدد ما ُوضع من أنشطة مع نساء�

مؤشرات النجاح في استهداف الشباب  •
من  األبرشيات  رعاة  ومنسقي  الدينيني،  القادة    عدد 
الذين  واألمهات  واآلباء  الشباب،  وقادة  الشباب، 

جرت عملية توعية وتدريب لهم
ُأنتجـت ووزعــت  التي    عـــدد مجمـوعــات األدوات 
واستخدمتها القيادات الدينية ومنسقو رعاة األبرشيات 

من الشباب وقادة الشباب�

مؤشرات النجاح في زيادة إحساس الرجال باملسؤولية  •
  عدد الرجال الذين تقدموا إلجراء اختبار للكشف عن 

إصابات بفيروس نقص املناعة البشرية
الرفاالت  استخدام  في  بدؤوا  الذين  الرجال    عدد 

)العوازل الواقية( وبدؤوا الترويج الستخدامها

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

�ـ الرصد والتقييم )�5 دقيقة(
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5ـ متارين املجموعات )�0 دقيقة(
املوصوفة  باملهمة  االضطالع  إليهم  واطلب)ي(  أربع مجموعات عمل  أو  ثالث  إلى  املشاركني/ات  م)ي(  قسِّ

هنا.

املهمـة
أن تضع املجموعات خطة عمل تشمل ما يلي:

• رسالتان أو ثالث رسائل أساسية من أجل إيصالها إلى السكان املستهدفني
• األنشطة الرئيسية التي ستنفذ مع املنظمات الدينية

• ثالثة أو أربعة مؤشرات لقياس التقدم احملرز�

6ـ مناقشة عامة )�5 دقيقة(
اطلب)ي(  إلى املتحدث/ة باسم كل مجموعة عرض النقاط البارزة في مناقشة املجموعة. واسمح)ي(  لكل 
مجموعة بعشر دقائق لتقدمي العرض اخلاص بها. وفي نهاية كل تقرير اسأل)ي(  اآلخرين في املجموعة املقدمة 
للتقرير عما إذا كانت هنالك إضافة. ثم اسأل)ي(  بقية املشاركني/ات عن تعليقاتهم أو أسئلتهم. وكرر)ي(  هذه 

العملية بالنسبة للمجموعات املتبقية.

7ـ املوجز واخلالصة )�0 دقائق(

ويعاملونهن  النساء  يحترمون  الذين  الرجال    عدد 
كشريكات على قدم املساواة�

•  مؤشرات النجاح في احلد من وصمة العار املوجهة نحو 
املصابني/ات بفيروس نقص املناعة البشرية

  عدد املنظمات املجتمعية للمصابني/ات بعدوى فيروس 
نقص املناعة البشرية أو للمتأثرين/ات به

  عدد املنظمات الدينية أو األشخاص املصابني بالعدوى 
أو املتأثرين به والذين يخرقون جدار الصمت ووصمة 

◊

◊

◊

العار احمليطنْي بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
بفيروس  املصابني/ات  تدعم  التي  الدينية    املنظمات 

نقص املناعة البشرية
 عدد أنشطة التوعية والتدريب التي ُنفذت

  عدد القيادات الدينية من العاملني/ات واملتطوعني/ات 
الذين تلقوا تدريبًا

  عدد القيادات الدينية من العاملني/ات واملتطوعني/ات 
بفيروس  املتعلقة  واألعراف  القوانني  يعرفون  الذين 

نقص املناعة البشرية واإليدز�

◊

◊

◊

◊
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اجللسة اخلتامية

15 دقيقة 1ـ  تعليقات املشاركني/ات وتعقيباتهم اخلتامية 
10 دقائق 2ـ  التقييم اخلطي 
5 دقائق 3ـ  مالحظات امليسر/ة اخلتامية  

الوقت اإلجمالي الالزم: �0 دقيقة

�ـ تعليقات املشاركني/ات )�5 دقيقة(
في هذه اجللسة اطلب)ي( إلى املشاركني/ات أن يعلقوا على عملية التعلم التي شاركوا فيها تواً.

واطلب)ي( إليهم أن يكملوا السؤال التالي: 
}من األشياء التي أعجبتني في حلقة العمل هذه .....{

�ـ التقييم اخلطي )�0 دقائق(
يستخدموا  أن  الالزم  من  ليس  أنه  لهم  ووضح)ي(  التقييم.  استمارة  ميألوا  أن  املشاركني/ات  إلى  اطلب)ي( 

أسماءهم.

�ـ مالحظات امليسر/ة اخلتامية )5 دقائق(
يعرب امليسرون/ات عن تقديرهم للمتعلمني/ات ويشجعونهم على تطبيق ما تعلموه عندما يعودون إلى مكاتبهم�

ميكن للميسر/ة استذكار بعض املواقف التي جعلت التدريب ال ُينسى.
ويجوز أن ُيدعى أحد كبار املسؤولني/ات في فريق اإلدارة لتقدمي مالحظات ختامية. وينبغي إحاطة املسؤول/ة 
علمًا مسبقًا مبا دار في حلقة العمل وبالنتائج األساسية التي أسفرت عنها. وميكن له/ها معاودة التأكيد على أهمية 
إقامة شراكات مع املنظمات الدينية لتحقيق أهداف برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية والغايات اإلمنائية 

لأللفية.

اجللسة
8
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املرفق األول

استمارة التقييم

عزيزنا املشارك، عزيزتنا املشاركة،
كآخر نشاط في هذا التدريب نود منك ملء استمارة التقييم هذه� وسنستخدم البيانات في تقييم التدريب� ونشجعك على أن 

تعبر)ي( عن نفسك تعبيرًا صادقًا قدر اإلمكان� وليس ضروريًا أن تستخدم)ي( اسمك�

موقع التدريب: تاريخ اليوم:      

هل توافق/ين على أن العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية تؤثر في انتشار فيروس نقص املناعة البشرية؟ 1ـ 

❐ أوافق متامًا ❐ أوافق  ❐ أوافق جزئياً  ❐ ال أوافق  ❐ لست متأكدًا/ة اآلن  	

2ـ  هل توافق/ين على أن إشراك املنظمات الدينية في برامج الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية يساعد على احلد من 
انتشار وباء فيروس نقص املناعة البشرية وتأثيره؟

❐ أوافق متامًا ❐ أوافق  ❐ أوافق جزئياً  ❐ ال أوافق  ❐ لست متأكدًا/ة اآلن  	

3ـ  هل تؤيد/ين فكرة أن صندوق األمم املتحدة للسكان ينبغي أن ييسر مشاركة املنظمات الدينية في الوقاية من فيروس 
نقص املناعة البشرية؟

❐ أوافق متامًا ❐ أوافق  ❐ أوافق جزئياً  ❐ ال أوافق  ❐ لست متأكدًا/ة اآلن  	

4ـ  ما هي الدرجة التي متنحـ)ـينـ(ها، من 1 إلى 5 )وواحد هو أدنى درجة بينما متثل 5 أعلى درجة(، ملعرفتك بشأن إيجاد 
مداخل إلقامة شراكات مع املنظمات الدينية في مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية؟

5 ❐  � ❐  � ❐  � ❐  � ❐ 	

ما هي الدرجة التي متنحـ)ـينـ(ها، من 1 إلى 5 )وواحد هو أدنى درجة بينما متثل 5 أعلى درجة(، ملعرفتك للرسائل  5ـ 
األساسية التي يجب أن تقوم املنظمات الدينية بإيصالها في مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية؟

5 ❐  � ❐  � ❐  � ❐  � ❐ 	

هل زادت معرفتك ومهارتك بشأن وضع برامج مع املنظمات الدينية فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية؟ 6ـ 

❐ زادت نوعًا ما  ❐ لم تزد  ❐ لست متأكدًا/ة اآلن  	

❐ زادت زيادة كبيرة ❐ زادت بدرجة مرضية  	
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درجة(، ملضمون جلسة  أعلى   5 متثل  بينما  درجة  أدنى  هو  )وواحد   5 إلى   1 من  متنحـ)ـينـ(ها،  التي  الدرجة  هي  7ـ  ما 
التدريب هذه وتصميمها وأهميتها؟

5 ❐  � ❐  � ❐  � ❐  � ❐ 	

8ـ  ما هي الدرجة التي متنحـ)ـينـ(ها، من 1 إلى 5 )وواحد هي املدة املفرطة الطول أو املفرطة القصر؛ بينما متثل 5 املدة 
الصحيحة بالضبط(، لطول مدة دورة التدريب؟

5 ❐  � ❐  � ❐  � ❐  � ❐ 	

9ـ  ما هي الدرجة التي متنحـ)ـينـ(ها، من 1 إلى 5 )وواحد هو أدنى درجة بينما متثل 5 أعلى درجة(، جلدوى هذا التدريب 
بالنسبة لعملك؟

5 ❐  � ❐  � ❐  � ❐  � ❐ 	

10ـ ما هو مدى احتماالت استخدامك للمعارف واملهارات التي اكتسبتها في هذا التدريب؟
 

❐ بالتأكيد ❐ من املرجح  ❐ من املمكن  ❐ ليس من احملتمل  ❐ لست متأكدًا/ة اآلن  	

11ـ هل ميكن أن توصي زمالء وزميالت آخرين بأن يحضروا حلقة العمل التدريبية هذه؟

❐ لن أوصي   ❐ لست متأكدًا/ة اآلن  	

❐ سأوصي مع بعض التحفظات   
❐ سأوصي بحماس ❐ سأوصي    

شكراً لك على مساعدتك لنا على حتسني برامجنا !
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املرفق الثاني

املراجـــع
 Faith in Action: Examining the Role of Faith-based Organizations in Addressing العاملي� 2004�  الصحة  مجلس 

HIV/AIDS� واشنطن، العاصمة: مجلس الصحة العاملي�

االحتاد الدولي لتنظيم األسرة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعني 
باإليدز� 2005� الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز� إطار للصالت ذات األولوية�

 McCoy, K. L., P. N. Ngari, and E. E. Krumpe.  2005. Building Monitoring, Evaluation and Reporting Systems for
�Pact :واشنطن، العاصمة �HIV/AIDS Programs

 Miller, Shirley. 2001. Christian Family Life Education:  A Resource Guide for Facilitators Working in Adolescent
.Sexuality and Reproductive Health

.Miller, Shirley. 2004. Muslim Family Life Education: A Resource Guide for Educators and Facilitators

 Tiendrebeogo, G., and M. Buykx. 2004. Faith-based Organisations and HIV/AIDS Prevention and Impact
Mitigation in Africa� أمستردام: دار KIT للنشر�

برنامج األمم املتحدة املشترك املعني باإليدز� 2006� تقرير عن وباء اإليدز العاملي�
�AIDS Epidemic Update �2005 �برنامج األمم املتحدة املشترك املعني باإليدز

 Guide to the Strategic Planning Process for a National Response to �2005 �برنامج األمم املتحدة املشترك املعني باإليدز
http://www.unaids.org :وهو متاح على املوقع �HIV/AIDS: Situation Analysis

 �Intensifying HIV Prevention: UNAIDS Policy Position Paper �2005 �برنامج األمم املتحدة املشترك املعني باإليدز
جنيف: برنامج األمم املتحدة املعني باإليدز�

برنامج األمم املتحدة املشترك املعني باإليدز� The Global Coalition on Women and AIDS �2005� وهو متاح على  املوقع: 
http://womenandaids.unaids.org

صندوق األمم املتحدة للسكان� Strategic Guidance on HIV Prevention �2001 نيويورك: صندوق األمم املتحدة للسكان� 
 Culture Matters. Working with Communities and Faith-based Organizations: �2004 �صندوق األمم املتحدة للسكان

Case Studies from Country Programmes نيويورك: صندوق األمم املتحدة للسكان�

 Working from Within: Culturally Sensitive Approaches in UNFPA Programming �2004 �صندوق األمم املتحدة للسكان
نيويورك: صندوق األمم املتحدة للسكان�

 Guide to Working from Within: 24 Tips for Culturally Sensitive Programming �2004 �صندوق األمم املتحدة للسكان
نيويورك: صندوق األمم املتحدة للسكان�

صندوق األمم املتحدة للسكان� 2005� بيجني بعد 10 سنوات� التزام صندوق األمم املتحدة للسكان مبنهاج العمل� نيويورك: 
صندوق األمم املتحدة للسكان�

صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعني باإليدز وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة� 2001� 
�Women: Meeting the Challenges of HIV/AIDS

اليونيسيف� The Buddhist Leadership Initiative �2003� بانكوك: اليونيسيف� 
 Building Partnerships for Life: The Role of Religions for Children Affected �2003 �املؤمتر العاملي املعني باألديان والسالم

by HIV/AIDS� نيويورك: املؤمتر العاملي املعني باألديان والسالم�

2871 AIDS Training Manual.indd   30 6/18/07   10:19:46 AM



��

املرفق الثالث

)PowerPoint( "ملحــق "برنامج باوربوينت
الستخدامه من قبل المدربين
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الغرض من حلقة العمل 

بناء قدرة واضعي/ات برامج صندوق األمم املتحدة للسكان على حتديد وتصميم ومتابعة برامج الوقاية 
من فيروس نقص املناعة البشرية التي تضطلع بها املنظمات الدينية�

األهداف 

املناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  مجال  في  الدينية  املنظمات  به  تقوم  الذي  الدور  فهم  •  حتسني 
البشرية 

�متكني املشاركني/ات من تصميم برامج من أجل الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية في شراكة   •
مع املنظمات الدينية�

موجز حلقة العمل 

تقدمي عرض حللقة العمل  •
ل صندوق األمم  •  التحدي الذي ميثله فيروس نقص املناعة البشرية واملجاالت االستراتيجية لتدخُّ

املتحدة للسكان 
دور املنظمات الدينية في مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية   •

تيسير أعمال املنظمات الدينية في مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية   •
مداخل إلقامة شراكات مع املنظمات الدينية   •

الرسائل األساسية  •
وضع برامج مع املنظمات الدينية   •

جلسة ختامية�  •
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ما هو فيروس نقص املناعة البشرية؟

فيروس نقص املناعة البشرية  •
املسؤول عن التسبب في اإليدز�  •

ما هو اإليدز؟

متالزمة نقص املناعة املكتسب   •

وهي تتسم بعالمات وأعراض نقص املناعة الشديد:  •
ــ فقدان أكثر من 10% من وزن اجلسم   

ــ إسهال يدوم أكثر من شهر واحد  
ــ ارتفاع في درجة احلرارة يدوم أكثر من شهر واحد�  

املصدر: منظمة الصحة العاملية            

أهمية الصحة العامة

مت التعرف عليه ألول مرة في سنة 1981  •
ثاني أكبر وباء في القرن العشرين  •

تسبب في وفاة أكثر من 25 مليون شخص حتى نهاية سنة 2005  •
•  كان يوجد أكثر من 38.6 مليون شخص مصابني بفيروس نقص املناعة البشرية في نهاية سنة 

�2005
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التقديرات العاملية لإلصابات بني الراشدين واألطفال، �005

املصابون بفيروس نقص املناعة البشرية: 38.6 مليون شخص ]33.4 - 46.0 مليون شخص[
املصابون إصابة حديثة بفيروس نقص املناعة البشرية: 4.1 ماليني شخص 

]3.4 – 6.2 ماليني شخص[
الوفيات الناجمة عن اإليدز :  2.8 مليون ]2.4 – 3.3 ماليني[
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نظرة عاملية على وباء فيروس نقص املناعة البشرية:
كان يوجد �8.6 مليون شخص مصابني بفيروس نقص املناعة 

البشرية في سنة �005

انتشار فيروس نقص املناعة البشرية بني الراشدين في أفريقيا 
في سنة �005

معدل االنتشار بني الكبار %
         15.0 ـــ    34.0%      1.0  ـــ  >5.0%     0.1  ـــ  > %0.5

         5.0   ـــ >15.0%      0.5  ـــ  >%1.0     > %0.1

معدل االنتشار بني الكبار %
              20.0  ـــ      %34.0
              10.0  ـــ  >%20.0 
              5.0    ـــ  >%10.0
              1.0    ـــ  >%5.0 

%1.0 <               
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انتشار فيروس نقص املناعة البشرية بني الراشدين في آسيا 
وأوقيانوسيا في سنة �005

انتشار فيروس نقص املناعة البشرية بني الراشدين في أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في سنة �005

معدل االنتشار بني الكبار %
1.5  ـــ     %3.0
1.0  ـــ  >%1.5 
0.5  ـــ  >%1.0

0.1  ـــ  >%0.5 
%0.1 <

معدل االنتشار بني الكبار %
2.0  ـــ     %5.0
1.0  ـــ  >%2.0 
0.5  ـــ   >%1.0

0.1  ـــ   >%0.5 
%0.1 <
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الطرق األساسية النتقال العدوى

جنسيًا
• مخاطر بنسبة تتراوح من 0.1 إلى %1  

• 70-80% من جميع حاالت اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية�  

أفقيًا )من األم إلى الرضيع(
• مخاطر بنسبة تتراوح من 10 إلى %30   

• في الرحم، أثناء املخاض والوالدة، ومن خالل الرضاعة الثديية�  

ال معويًا )عن طريق وخز اجللد(
•   عمليات نقل الدم )تقدر نسبة املخاطر من وحدة واحدة من دم كامل مصاب بفيروس نقص   

املناعة البشرية بأكثر من %90(
حاالت  من   %10-5 عن  مسؤولة   ،%0.1 بنسبة  )مخاطر  املخدرات  متعاطي  بني  اإلبر  •  تبادل   
اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية على نطاق العالم( ووخزات اإلبر بني العاملني في مجال 

الصحة�
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مجموعة شاملة من البرامج

القيادة
• تشجيع التفاهم والتعاون  

• جتنب اإلنكار ووصمة العار  
• تأمني االلتزام واملساءلة من قطاعات مختلفة�  

التخفيف من األثر االجتماعي واالقتصادي
• توفير الرعاية لعدد متزايد من األيتام واألطفال الضعفاء  

• السعي سعيًا جهيدًا إلى تلبية االحتياجات واحلقوق األساسية وحتسني الرفاه�  

احلد من التعرض لإلصابة
•  استهداف النساء والفتيات واملصابني بفيروس نقص املناعة البشرية واألشخاص الذين يعيشون   

في ظل حاالت النزاع
• تيسير التمكني االقتصادي واملهارات احلياتية�   

الوقاية
• التثقيف الصحي واجلنسي  

• التوسع في األنشطة التي ترمي إلى احلد من انتقال العدوى من األم إلى الطفل  

يلحق  الذي  الضرر  املخدرات ومن  الطلب على  احلد من  إلى  ترمي  التي  األنشطة  •  التوسع في   
مبتعاطي املخدرات

• زيادة سبل احلصول على املشورة واالختبار الطوعيني�  

الرعاية والدعم
• التآزر مع التدخالت الوقائية األخرى  

• اخلدمات الصحية والدعم النفسي االجتماعي  
• احليلولة دون انتقال العدوى من األم إلى الطفل  

• املشورة واالختبار الطوعيان  
• املشورة والرعاية لأليتام واألطفال املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية�  
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مبادئ الوقاية الفعالة من فيروس نقص املناعة البشرية

•  تعزيز وحماية واحترام حقوق اإلنسان، مبا في ذلك املساواة بني اجلنسني وكفالة مراعاة احلساسيات 
الثقافية

ذ  �تكييف البرامج حسب السياقات الوبائية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ذات الصلة التي ُتنفَّ  •
فيها

•  استخدام أدلة حول ما هو معروف وثبتت فّعاليته )وينبغي، عند الضرورة، االستثمار في توسيع 
نطاق قاعدة هذه األدلة وتعزيزها(

•  شمول النطاق، باستخدام املجموعة الكاملة من التدخالت على صعيد السياسات والبرمجة املعروف 
عنها أنها فعالة

بذل جهد مستدام وطويل األمد   •
��وجوب أن حتمي البرامج احلياة بالوقاية من وباء فيروس نقص املناعة البشرية والعمل على انحساره   •

واستخدام استراتيجيات متكاملة ُتشرك جميع العناصر الفاعلة االجتماعية األساسية
ضمان ما يكفي من تغطية ونطاق وكثافة إلحداث تأثير حاسم األهمية   •

البشرية  املناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  برامج  أجلهم  من  ُتخطط  الذين  األشخاص  •  مشاركة 
أساسية لضمان فعالية تلك البرامج�
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وضع برامج من أجل الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية

التدابير التالية أساسية:
•  احليلولة دون انتقال فيروس نقص املناعة البشرية جنسيًا  

•  احليلولة دون انتقال فيروس نقص املناعة البشرية من األم إلى الطفل  
•  احليلولة دون انتقال فيروس نقص املناعة البشرية عن طريق تعاطي املخدرات بواسطة احلقن  

• كفالة سالمة إمدادات الدم   
• احليلولة دون انتقال فيروس نقص املناعة البشرية في أوساط تقدمي الرعاية الصحية  

بفيروس نقص  يتعلق  فيما  الطوعيني  املشورة واالختبار  • �العمل على زيادة ُسبل احلصول على   
املناعة البشرية

الرجعية  الفيروسات  مبضادات  العالج  ببرامج  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس  الوقاية  •  ربط   
)الريتروفيروسات( وبخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية األخرى

بينهم  لتمكني األفراد، من  البشرية  املناعة  بفيروس نقص  يتعلق  •  توفير معلومات وتثقيف فيما   
الشباب، من حماية أنفسهم من العدوى

بعدوى  لإلصابة  تعرضهن  زيادة  إلى  وتؤدي  والفتيات  النساء  بها  تنفرد  التي  القضايا  •  معاجلة   
فيروس نقص املناعة البشرية

• التصدي ملا يرتبط بفيروس نقص املناعة البشرية من وصمة عار ومتييز والتخفيف منهما  

•  التهيــؤ للتوافــر احملتمل للقاحــات ومبيــدات ميكروبيــة ذات صلـة والستخدام تلك اللقاحـات   
واملبيدات�

�0
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اإلطار االستراتيجي لوضع برامج صندوق األمم املتحدة للسكان 
من أجل الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية

محور تركيز صندوق األمم املتحدة للسكان في مجال الوقاية من 
فيروس نقص املناعة البشرية

توجد ثالثة مجاالت أساسية للوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية:
• الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني الشباب  

• إتاحة أدوات احلماية  
• الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني النساء والفتيات�  

��
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تعريف املنظمات الدينية

أو  املتخصصة،  الدينية  املؤسسات  أو  األديان،  إلى  واملستندة  الدينية  التجمعات  أو  املجموعات 
املؤسسات غير الربحية سواء املسجلة وغير املسجلة وتتسم بطابع ديني أو برسالة دينية� وتعتبر أيضًا 

املنظمات الروحية منظمات دينية�

فئات املنظمات الدينية

التجمعات الدينية احمللية 1ـ 
االئتالفات املشتركة بني األديان أو االئتالفات الدينية 2ـ 

الوكاالت الطائفية على نطاق املدينة وعلى نطاق املنطقة 3ـ 
املشاريع واملنظمات الوطنية التي تخضع إلشراف ديني 4ـ 

منظمات الدعوة واإلغاثة شبه الدينية 5ـ 
املنظمات الدولية ذات االنتماءات الدينية� 6ـ 

مواطن قوة املنظمات الدينية

الوالية الروحية  •
اخلبرة/القدرة  •

اتساع املجال للتعبئة االجتماعية من خالل قنوات متعددة  •
االرتباط بعملية التنشئة االجتماعية، مبا يؤثر على بناء الهوية الثقافية  •

املصداقية  •
إمكانية الوصول إلى السلطة السياسية  •

اإلبداع في إيصال الرسائل  •
القيادة والنفوذ  •

االرتباطات مع أعداد كبيرة من األشخاص  •
العمل مع السكان املستبعدين في ظروف الضعف�  •

��

2871 AIDS Training Manual.indd   42 6/18/07   10:20:17 AM



نواحي القصور في املنظمات الدينية

النزعة احملافظة ومقاومتها في بعض األحيان للتقدم التكنولوجي  •
إثارتها اخلوف وتقدميها معلومات مغلوطة في بعض األحيان  •

قلة مواردها واعتمادها على التطوع  •
•  اعتبارها في بعض األحيان أن قضايا من قبيل الصحة والصحة اجلنسية واإلجنابية واإليدز ال متثل 

بالنسبة لها أولوية أو ال تشكل جزًءا من رسالتها
•  احتمال أن تدمي فعاًل، إذا لم تتلق تدريبًا سليمًا، وصمة العار والتمييز ضد املصابني بفيروس نقص 

املناعة البشرية�

ما ميكن أن يفعله القادة الدينيون للوقاية من فيروس 
نقص املناعة البشرية

خرق جدار الصمت احمليط بفيروس نقص املناعة البشرية واإليدز  •
تشكيل القيم االجتماعية  •
الترويج للسلوك املسؤول  •

تأييد املواقف واآلراء والسياسات والقوانني املستنيرة  •
جديدة  أموال  وجمع  واالجتماعية  الروحية  الرعاية  تقدمي  أجل  من  اخليرية  املوارد  توجيه  •  إعادة 

ألغراض الوقاية
الترويج التخاذ تدابير بدًءا من مستوى القاعدة الشعبية ووصواًل إلى املستوى الوطني  •

القيام بدور كبير في احلد من التمييز ووصمة العار  •
استخدام منابرها لنشر رسائل الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية  •

نشر معلومات دقيقة والتأثير في الرأي�  •
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جتربة صندوق األمم املتحدة للسكان مع املنظمات الدينية

املهمة:
  تبادل املعلومات، في مجموعات صغيرة، من واقع جتربتك في امليدان بشأن أي شراكات ناجحة مع 

منظمات دينية في مجالي الصحة اإلجنابية واإليدز�
األسئلة  التركيز على  مع  الشراكة في جلسة عامة،  ليصف  باسم كل مجموعة  متحدثًا/ة    اختيار 

التالية:
• ما هي املنظمات التي شاركت؟  

• هل كانت هناك أية حتديات في إقامة الشراكة وكيف مت التغلب على تلك التحديات؟  
• ما الذي أدى إلى جناح الشراكة؟  

• ما هي الدروس املستفادة من ذلك من حيث إقامة شراكات مع املنظمات الدينية؟  

فهم دور امليّسر/ة

�ـ متحاورون ومتحاورات يراعون احلساسيات الثقافية وقادرون على:
• اإلنصات واالستماع إلى ما ميكن أن يقوله القادة الدينيون  

• التفاعل مع مختلف الديانات  
• إظهار التفهم للسياقات االجتماعية الثقافية والدينية دون إصدار أحكام قيمية  

للسكان  املتحدة  الدينية )صندوق األمم  املنظمات  تعمل مع  التي  املنظمة  •  عرض والية ومبادئ   
أو منظمة غير حكومية، مثاًل( بطريقة تكون مفهومة في إطار السياقات الثقافية والدينية التي 

يجري إيصالها فيها�

�ـ وسطاء/متفاوضون من اجلنسني يراعون احلساسيات الثقافية ويستطيعون:
• تيسير التوصل إلى توافق في اآلراء في حاالت صعبة وبشأن قضايا خالفية  

• إشراك اخلصوم في حوار وإيجاد أرضية مشتركة  
• <إبقاء الباب مفتوحًا> أمام احلوار، حتى عندما يبدو أن التوصل إلى اتفاق أمر مستحيل  

• تشجيع اجلهات املعنية والتأثير عليها لكي تغير مواقفها وطريقة تفكيرها�  
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إرشادات من أجل وضع برامج تراعي احلساسيات الثقافية

•  جتنب املصطلحات/اللغة غير املناسبة، التي ميكن أن يكون لها تأثير سلبي على البرامج وتثني   
عن إقامة شراكات مع من ينتمون إلى األوساط الدينية 

•  استخدام <اخلطاب الصحيح>، أي جتنب اإليحاءات واللغة اجلنسية بني شركاء معينني، من بينهم   
إقامة شراكات  على  ويساعد  االحترام  على  يدلل  مما  الدينية،  واملنظمات  والقساوسة  الرهبان 

ناجحة
• ترجمة األمور احلساسة إلى لغة دارجة  

• انظر <اإلرشادات> األربع والعشرين لوضع برامج تراعي احلساسيات الثقافية�  

مداخل إلقامة شراكات مع املنظمات الدينية

املهمة:
  صدرت لك مذكرة من املديرة التنفيذية توعز إلى مكتبك بأن يشرع في تنفيذ برنامج مع منظمات 

دينية بشأن الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية:
• كيف ستقوم/ين بعملية فرز البيئة؟  

• ما هي املعايير التي املستخدمة لتقييم أعمال املنظمات الدينية؟  
• كيف ستشرك/ين اخلصوم في احلوار؟  
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الرسائل األساسية

انعدام املساواة بني اجلنسني يزيد من حدة انتشار فيروس نقص املناعة البشرية  •

ــ  ينتقل فيروس نقص املناعة البشرية من الرجل واملرأة على حد سواء  
الشباب مجموعة مستهدفة بالغة األهمية جلهود الوقاية  •

ــ احلياة مقدسة ويجب حمايتها  
يتحمل الرجال مسؤولية خاصة عن حماية شريكاتهم أو شركائهم  •

ــ يجب أن يتولى جميع البشر املسؤولية عن سلوكهم اجلنسي، خصوصًا الرجال والفتيان  
املناعة  نقص  بفيروس  املصابون/ات  منه  يعاني  الذي  والتمييز  العار  لوصمة  نهاية  وضع  •  يجب 

البشرية
ــ املصابون بفيروس نقص املناعة البشرية لهم حقوق، ويستحقون االحترام ويجب دعمهم�  

إيصال الرسائل األساسية

األنشطة التي ميكن االضطالع بها مع املنظمات الدينية من أجل:

�- مكافحة انعدام املساواة بني اجلنسني
ــ  املبادرة إلى االضطالع بأنشطة توعية مع القيادات الدينية بشأن انعدام املساواة بني اجلنسني الذي   

يزيد من انتشار فيروس نقص املناعة البشرية
ــ  تشجيع ونشر الوثائق التي يكتبها قادة دينيون وخبراء/خبيرات في علم األديان وغيرهم وتتناول   

املساواة بني اجلنسني
الالئي  النساء  إلى  موجهة  أخرى  تواُصل  وأنشطة  عمل  وحلقات  واجتماعات  مؤمترات  ــ  تنظيم   

يعملن في املنظمات الدينية وفي املؤسسات الدينية�
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�- استهداف الشباب
ــ  التشجيع على تقدمي املنظمات الدينية مشورة قبل الزواج  

ــ  تشجيع احلوار مع املنظمات الدينية بشأن قضايا الشباب على جميع املستويات  
ــ  االضطالع بأنشطة توعية ودعوة مع القادة الدينيني، ومنسقي رعاة األبرشيات من الشباب، وقادة   
الشباب، واآلباء واألمهات )مع التركيز على أن الشباب عرضة لإلصابة بوجه خاص؛ وعلى 
أهمية العمل في مجال الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بالنسبة لهذه الفئة السكانية؛ 

ودور اآلباء واألمهات والقادة الدينيني؛ والتعليم املتكامل بشأن األمور اجلنسية(�

�- الترويج ملسؤولية الرجال
الوقاية من فيروس  والفتيان في مجال  الرجال  لزيادة قدرة ومهارات  والتثقيف  ــ  تدعيم اإلعالم   

نقص املناعة البشرية، مبا في ذلك مراكز تقدمي املشورة
ــ  تشجيع أنشطة التوعية مع القادة الدينيني بشأن أثر انعدام املساواة بني اجلنسني على زيادة انتشار   
فيروس نقص املناعة البشرية وأهمية التشديد على مسؤولية الرجال عن حماية شريكاتهم أو 

شركائهم
ــ  تشجيع مشاركة الرجال في برامج الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية�  

�- وضع نهاية لوصمة العار املوجهة نحو املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية
ــ  تشجيع أنشطة الدعوة بشأن حقوق ومسؤوليات املصابني/ات بفيروس نقص املناعة البشرية  

ــ  تشجيع زيادة مشاركة املصابني/ات بفيروس نقص املناعة البشرية في مبادرات الوقاية  
ــ  تدريب املنظمات الدينية التي تعمل مع املصابني/ات بفيروس نقص املناعة البشرية على الُنُهج   

واملنظورات الفعالة )التمكني والدفاع عن احلقوق، ال مجرد التعاطف(
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تقـديـر الوضــع 

تقديرًا  لها� وهو يشمل عمومًا  االستجابة  وديناميات مشكلة فضاًل عن  التقدير حجم  •  يصف   
للحالة وتقديرًا لالستجابة

•  من بني املعلومات احملددة التي يجب أن يشملها التقدير حتليل للسياق، والسكان املستهدفني،   
واخلدمات املوجودة�

وضع خطط عمل

ينبغي أن حتفز خطط العمل القيادات الدينية على:
• مناقشة موقفها وسياستها بشأن فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز  

• دراسة تأثير فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز  
• إعداد مناهج من أجل الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية  

• الترويج لالحتفال مبناسبات التوعية بشأن اإليدز  
• توفير اخلدمات االستشارية املتعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز  

• ميزانية ألنشطة الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية  
• القيام بزيارات دراسية داخل البلد  

• إدماج رسائل الوقاية والرسائل املناهضة للتمييز في املواعظ الدينية والبرامج اإلذاعية  
• تشجيع إقامة شراكات مجتمعية بشأن اإليدز�  
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الرصد والتقييم

ن من تتبع التقدم احملرز ومن اتخاذ القرارات استنادًا إلى معلومات  إن وجود إطار للرصد والتقييم ميكِّ
سليمة:

• فمن الالزم اختيار مؤشرات لتقييم ما إذا كانت األوضاع قد تغيرت  
•  الرصد هو عملية روتينية جلمع البيانات وقياس التقدم احملرز نحو حتقيق أهداف البرامج فضاًل   

عن التحديد الكمي ملا يفعله املرء
• التقييم هو استخدام أساليب في البحوث االجتماعية لتحري فعالية أي برنامج بطريقة منهجية�  

وضع برامج مع املنظمات الدينية

املهمة:
وضع خطة عمل لتشمل ما يلي:  

• رسالتان أو ثالث رسائل يجب إيصالها إلى السكان املستهدفني  
• األنشطة الرئيسية التي يجب تنفيذها مع املنظمات الدينية  

• ثالثة أو أربعة مؤشرات لقياس التقدم احملرز�  

اجللسة اخلتامية

التعليقات:
}من األشياء التي أعجبتني بشأن حلقة العمل هذه ���{
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