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 (  2002بشأن اإليدز وفيروسه ) عام 

 مقدمة: 

لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )االتحاد الدولي( تاريخ طويل في مجال العمل  

في ميداني الصحة والرعاية. وقد بدأت جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر فرادى بدعم المشاريع  

من وفيروسه  باإليدز  الوطنية  الخاصة  المبادرات  حققته  الذي  النجاح  من  وبالرغم  الثمانينات.  منتصف  ذ 

والدولية في مساعدة العديد من األفراد، فقد افتقرت تلك المبادرات إلى التماسك والتغطية الالزمة ليكون  

يا بمعنى  نهجا عالم   2001واعتمد االتحاد في هيئته العامة المنعقدة عام  لها وقعا ذا شأن على وباء اإليدز.  

التي تم تنقيحها عام    1987الكلمة لمكافحة اإليدز وفيروسه ودعا إلى تحديث سياسة اإليدز وفيروسه لعام  

. وتوفر هذه السياسة إطارا لدعم الجمعيات الوطنية في التنفيذ حسب االحتياجات المحلية 1993وعام    1991

 والجدوى. 

 النطاق: 

والم الراسخ  التعهد  السياسة  هذه  والمناصرة تتناول  الوقاية  أنشطة  تكثيف  بمواصلة  الدولي  لالتحاد  تجدد 

وذلك    وفيروسه،ومكافحة الوصم بالعار وتوفير الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المرتبطة باإليدز  

 لصالح السكان المستضعفين بصفة خاصة مع مالحظة اآلتي: 

شخاص المصابين باإليدز وفيروسه  العالقة الوثيقة بين الصحة وحقوق اإلنسان وأهمية إشراك األ ▪

في مكافحة المرض بالشكل الذي ذكره االتحاد الدولي في سياساته الخاصة باإليدز وفيروسه منذ 

 ؛ 1987عام  

بالعار والتمييز هي كعناصر متداخلة وال   ▪ الوقاية والرعاية والعالج والدعم ومكافحة الوصم  إن 

ا لمح المجتمع  أراد  إذا ما  بينها  الفصل  أكدته يمكن  لي مكافحة اإليدز وفيروسه بشكل فعال كما 

 ؛ 2001الدورة الثالثة عشرة للهيئة العامة لالتحاد المنعقدة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

إعالن   ▪ في  جاء  لما  وفقا  الوباء  انتشار  من  الحدّ  بغية  الذكر  آنفة  األساليب  تكثيف  إلى  الحاجة 

 ؛ 2000معيات الصليب األحمر والهالل األحمر عام  واغادوغو الذي اعتمده المؤتمر اإلفريقي لج

لجمعيات   ▪ يمكن  أنشطة  على  حقا  نركز  كي  البرامج  وفعالية  نطاق  توسيع  زيادة  إلى  الحاجة 

إلى  الوصول  ذلك  في  بما  عبرها  األوضاع  تّحسن  أن  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 

عل  وفيروسه  باإليدز  أكثر من غيرها لإلصابة  المعرضة  إعالن  المجموعات  ما جاء في  نحو  ى 

برلين الذي اعتمده المؤتمر اإلقليمي األوروبي السادس للصليب األحمر والهالل األحمر المعقود 

 ، 2002عام  

أمنية محتملة   ▪ عالميا خطيرا ومشكلة  تطورا  وفيروسه بوصفه  اإليدز  معالجة قضية  إلى  الحاجة 

االستثنائ الدورة  اعتمدته  الذي  اإلعالن  في  جاء  لما  بشأن  وفقا  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  ية 
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حيث أشارت إلى االتحاد الدولي بوصفه واحدا من الجهات الفاعلة المهمة في   2001اإليدز عام  

 (؛ 34مجال مكافحة اإليدز وفيروسه )القسم رقم 

إن الصحة التي ينبغي أن ينظر إليها كحالة من الراحة البدنية والعقلية واالجتماعية وليس مجرد   ▪

( هي حق غير قابل للتصرف لجميع  1948عدام المرض والعجز )منظمة الصحة العالمية، عام  ان

الناس بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم أو لونهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو أصلهم. فصحة الفرد  

في   ذكره  ورد  كما  والفردية  والوطنية  العالمية  التنمية  لتحقيق  عنه  غنى  ال  أساسي  شرط  هي 

 (؛ 1999حاد الدولي بشأن الصحة ) عام سياسة االت

كالدرن  ▪ األخرى  الصحية  المشكالت  تفاقم  من  تزيد  كبرى  تنموية  مشكلة  وفيروسه  اإليدز  يمثل 

 والمالريا وغير ذلك من المشكالت الصحية الشائعة؛ 

تفكك  ▪ إلى  الحاالت  أسوأ  في  ويؤدي  المجتمع  قطاعات  كل  في  يؤثر  وفيروسه  اإليدز  وباء  إن 

 ماعي للمجتمع تاركا المسنين والشباب دون عائل يعيلهم؛ النسيج االجت

الجنسين وقلة  ▪ بين  العدل  االجتماعي وغياب  العدل  واتساع هوة  والظلم واالضطرابات  الفقر  إن 

 احترام حقوق اإلنسان تسهم جميعها في انتشار وباء اإليدز وفيروسه؛ وعليه: 

 بيان:

 ا يلي: على االتحاد الدولي وكل جمعية وطنية القيام بم 

السعي إلى اكتساب صوت مسموع ومؤهل يعبر عن الضمير االجتماعي والمعرفة من أجل   -1

المحلية  والمجتمعات  األسر  خاص  وبوجه  وحمايتها  المستضعفين  السكان  بصحة  النهوض 

 المصابة باإليدز وفيروسه والمتضررة منه.  

تهيئة محيط متسامح وداعم  القيام بدور رائد في مكافحة الوصم بالعار والتمييز في كل مكان و  -2

 لألشخاص المصابين باإليدز وفيروسه في المنظمة؛ 

في   -3 اإليدز  لمكافحة  الدولية  كالشراكة  فيها  والمشاركة  مناسبة  دولية  وتحالفات  محافل  تشكيل 

 أفريقيا والكاريبي، والعمل مع الشبكة العالمية للمصابين باإليدز على الصعيد الدولي؛

مس -4 جهات  بصفتها  أعلى  القيام،  في  االلتزام،  إلى  الحكومات  هذه  بدعوة  للحكومات،  اعدة 

آلية   في  فعالة  والمشاركة بصورة  اإليدز على جميع األصعدة  بمكافحة  السياسية،  المستويات 

التنسيق القطرية التابعة للصندوق العالمي المعني باإليدز والدرن والمالريا وفي لجان اإليدز 

اح إلى  والدعوة  وخططها،  على الوطنية  الحصول  في  المستضعفة  الفئات  جميع  حق  ترام 

 معلومات وفي الحماية والعيش بكرامة. 

تحديد المجاالت المناسبة، ضمن إطار تفويضها واختصاصها، لمعالجة االحتياجات الحقيقية  -5

تكون  أن  وينبغي  الالزم.  والدعم  الالزمة  الوقائية  الخدمات  وتوفير  المستضعفين  للسكان 

بهذه الطريقة مّكملة للخدمات التي تقدمها الحكومة و/أو شركاء آخرون في    الخدمات المقدمة

 مجال الرعاية الصحية وسيجري تطويرها بحيث تكفل الفعالية والديمومة. 

وذلك  -6 العمليات  تنظيم  عند  المحلي  المجتمع  مشاركة  على  القائمة  للبرامج  األولوية  إعطاء 

ف أكبر  المستفيدين  الديمومة واستخالص  ذلك لضمان  ويقتضي  الخدمات.  هذه  ائدة ممكنة من 
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اإليدز   مع  يتعايشون  الذين  خاص  وبوجه  للمستفيدين،  المباشرة  والمشاركة  مشتركا  تخطيطا 

اهتمام   والتقييم. وسيولى  والتنفيذ  االحتياجات والتخطيط  تحديد  الشباب، في  وفيروسه وكذلك 

ألوجه  وكذلك  والنساء  الرجال  من  لكل  المحددة  باألدوار  بينهما.  خاص  الوباء  كما    تفشي 

بمسؤولياتها   المستهدفة  المحلية  المجتمعات  توعية  على  خاصة  بصفة  التركيز  سيجري 

الحياة   في  صحي  أسلوب  انتهاج  طريق  عن  وتنميتها  صحتها  على  المحافظة  في  األساسية 

 وتغيير السلوك والدعم المتبادل؛  

والرعاية في المجتمعات المحلية في    ضمان دمج البرامج الشاملة للوقاية من اإليدز وفيروسه  -7

بقدر  وتنسيقها،  المحلية  المجتمعات  في  أصال  القائمة  األحمر  األحمر/الهالل  الصليب  برامج 

المستطاع، مع الجهود المبذولة لمعالجة مشكالت صحية عامة أخرى مثل الدرن والمالريا. 

كل البرامج األخرى القابلة  كما ينبغي بذل كل الجهود الممكنة لدمج برامج اإليدز وفيروسه ب

 للتنفيذ. 

ضمان تركيز برامج الصليب األحمر/الهالل األحمر الخاصة اإليدز وفيروسه على المناصرة   -8

الحياة، مكان  والنهوض بالصحة )الحصول على خدمات الصحة، التوعية، مهارات المعيشة،  

استقطاب   األنداد،  عبر  التوعية  واالتصال،  )التوعية  والوقاية  والدعم(  السالمة  العمل، 

المتبرعين بالدم دون مقابل مادي، والتخفيف من األذى لدى مدمني المخدرات بالحقن، ترويج  

لتشجيع   المناسبة  الظروف  توفرت  كلما  الممكنة  الجهود  كل  بذل  ويجب  الواقيات(.  استعمال 

في  والدعم  التخصصي  والدعم  الطوعي  واالختبار  الطوعية  المشورة  على  الحصول 

وغيرهم(   والمسنين  المتضررين  األطفال  من  وغيرهم  )األيتام  للناجين  المحلية  المجتمعات 

وكذلك لألسر التي تتعايش مع اإليدز وفيروسه بوصفه عنصرا مكمال للوقاية وأن يكون عماد  

 األحمر؛ دور الصليب األحمر والهالل

تشجيع ، وكلما كان ذلك مناسبا، تسهيل حصول الفئات الضعيفة على الوقاية في مجال انتقال  -9

على  والحصول  للمرض  المصاحبة  االلتهابات  ومعالجة  الطفل  إلى  األم  من  المرض 

مستحضرات قاتلة للميكروبات وفقا للمعايير الدولية ولقدرة الصليب األحمر والهالل األحمر 

إ للصليب واستنادا  رائدة  خطط  على  تقوم  المحلية  المجتمعات  لمختلف  علمية  دراسات  لى 

 األحمر والهالل األحمر؛ 

مناسبا،   -10 كان  وكلما  تشجيع،  اإلنسانية،  والمبادئ  العامة  للصحة  الصائبة  المبادئ  من  انطالقا 

والممارسات  بالمخاطر  المحفوف  السلوك  جراء  من  الضرر  من  الحد  استراتيجيات  تسهيل 

دية بما في ذلك مناصرة اإلصالحات القانونية كلما لزم األمر. وستصدر األمانة إرشادات  التقلي

لمساعدة الجمعيات الوطنية في عملها في مجال المناصرة اإلنسانية ووضع البرامج وضمان  

 مالءمة تلبية االحتياجات في كل بلد.   

ال  -11 الخطط  مع  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  برامج  تماشي  دور  ضمان  ومع  حكومية 

وضمان  األخرى.  المنظمات  لجهود  وتكميال  للحكومات  مساعدة  كجهات  الوطنية  الجمعيات 

البلدان  مع خصائص  باستمرار  وتطويعها  والخبرات  المعلومات  أحدث  إلى  العمليات  استناد 
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السكان   صحة  على  تأثير  من  لها  لما  المستقبل  اتجاهات  ومع  المعنية  المحلية  والمجتمعات 

 عفين؛ المستض

توفير   -12 عند  فعلية  معرفة  على  قائم  وفعال  استشرافي  قيادي  دور  تبني  إلى  الحكومات  دعوة 

الفيروس من األم إلى طفلها  انتقال  الوقاية من  الوقاية والعالج والرعاية والدعم بما في ذلك 

مدمني   لدى  األذى  من  التخفيف  برامج  من  واالستفادة  العالج  على  والحصول  أمكن  حيثما 

 ت بالحقن. المخدرا

اتخاذ كل اإلجراءات الممكنة لضمان اتخاذ كل التدابير االحتياطية المعروفة )تعقيم األجهزة  -13

أماكن   جميع  في  األمراض  انتقال  لتفادي  الشخصية(  االحتياطية  والتدابير  الحماية  الطبية، 

 الرعاية الصحية التي تديرها أمانة االتحاد الدولي والجمعيات الوطنية؛ 

البرامج ذات الصلة   ضمان مراعاة -14 لكل  الطوارئ  تقدم في ظروف  التي  كل خدمات الصحة 

باإليدز وفيروسه مع ضمان تحويل الخدمات التي تقدم في ظل ظروف الطوارئ المطولة إلى  

 رعاية صحية دائمة قائمة على مشاركة المجتمعات المحلية؛ 

والمادية   -15 المالية  الموارد  توفير  لضمان  الجودة  بذل جهود خاصة ومتضافرة  عالية  والبشرية 

الوقاية من اإليدز  ذلك  الرعاية الصحية، بما في  المناصرة، وتوفير خدمات  أنشطة  من أجل 

 ورعاية المصابين به كما ورد وصف ذلك أعاله؛

الشركاء  -16 بين  فيما  التعاون  وتشجيع  عالميا  وفيروسه  اإليدز  مكافحة  في  الريادة  موقف  اتخاذ 

 المعنيين على جميع المستويات؛

حركة   -17 ضمن  ومشاطرتها  اإليدز  مكافحة  مجال  في  المستخلصة  الدروس  بتسجيل  التعهد 

اإلقليمية   الشبكة  وتطوير  بتعزيز  الخصوص  وجه  وعلى  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 

المحلية  المستويات  على  أخرى  فاعلة  جهات  مع  وكذلك  وفيروسه  باإليدز  المعنية  للحركة 

 والوطنية والعالمية. 

 ت: المسؤوليا

وضمان   الصحة  و/أو  وفيروسه  باإليدز  الخاصة  سياساتها  وضع  مسؤولية  الوطنية  الجمعيات  على  تقع 

المتحدة   األمم  وبرنامج  العالمية  الصحة  منظمة  وضعتها  التي  السائدة  المعايير  مع  ممارساتها  تماشي 

اعتمد  التي  السياسات  بدورها  تضع  أن  على  حكوماتها  وتشجيع  باإليدز  المعني  المنظمتان  المشترك  تها 

 المذكورتان. 

يجري تشجيع الجمعيات الوطنية على إدماج مسألة اإليدز وفيروسه في خططها لحشد الموارد والشروع  

أن  الدولي  االتحاد  وينبغي ألمانة  األحمر وخارجها.  والهالل  األحمر  الصليب  في شراكات ضمن حركة 

 تولي عناية خاصة بدعم مثل هذه الشراكات. 

الجمعيات الوطنية مسؤولية تحديد دورها في البرنامج القطري الشامل فيما يتعلق بالصحة  كما تعود على  

إلى  باإلضافة  الدولي في مجال الصحة  باإليدز وفيروسه وبسياسة االتحاد  الخاصة  بالسياسة  مع االلتزام 

 استراتيجية االتحاد الدولي في مجال اإليدز وفيروسه. 
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حاد الدولي مسؤولية ضمان التزام كل برامج الصحة بالوقاية من المرض تقع على الجمعيات الوطنية واالت

المعني  المتحدة  األمم  وبرنامج  العالمية  الصحة  منظمة  أصدرتها  التي  المراقبة  وبروتوكوالت  والعالج 

الموظفين   إدراك  تقع على عاتقها مسؤولية ضمان  السياسة. كما  تماشيها مع هذه  باإليدز رسميا وضمان 

ن الذين يشاركون في مثل هذه البرامج ألساس هذه السياسة وتفاصيلها وأن يحاط الشركاء كافة والمتطوعي

 من حكومات ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية علما بهذه السياسية حسب األصول. 

منه. وعلى   والتحقق  السياسة  بهذه  االلتزام  آلية لرصد  واعتماد  الوطنية مسؤولية وضع  الجمعيات  وعلى 

 االتحاد الدولي أن تقوم بدور طليعي في وضع مثل هذه اآلليات.  أمانة

 المراجع: 

 2002تشرين الثاني/نوفمبر  6اعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة في  

عن   تطبيقها  وسيجري  وفيروسه  اإليدز  بشأن  سابقا  صيغت  التي  السياسات  كل  محل  السياسة  هذه  تّحل 

 طريق  إرشادات وأدلة تشمل ما يلي: 

 ( 2001عن اإلسعافات األولية وعن اإليدز وفيروسه )عام   إرشادات  -1

مبادئ وإرشادات تشغيلية   –  األيتام وغيرهم من األطفال المستضعفين من جراء اإليدز وفيروسه -2

 ( 2002لوضع البرامج)عام  

 ( 2002)عام   إرشادات عن الرعاية المنزلية -3

 ( 2003إرشادات الحد من الضرر )عام   -4

 ( 1995اإلنسان) بالتعاون من معهد هارفاد للصحة العامة، عام   دليل اإليدز والصحة وحقوق  -5

 ( 1998دليل التنمية اإليجابية )الشبكة العالمية للمصابين باإليدز، عام   -6

 ، الطبعة الثانية(2000العمل مع الشباب: دليل عن اإليدز وعن األمراض التناسلية )عام   -7

واألمرا -8 فيروسه  باإليدز  لإلصابة  األسر  تعرض  من  األخرىالحد  المعدية  عالمي    -ض  برنامج 

 واستيفاء سنوي(  2002)عام 2005-2002لفترة األعوام 

الصليب األحمر والهالل األحمر األفريقية حتى   -9 المتطوعون  2010المبادرة الصحية لجمعيات   ،

 ( 2001والصحة في المجتمعات المحلية )

األفري -10 األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الصحية  حتى  المبادرة  حقائب  ،2010قية 

 ( 2002-2000اللـــوازم )
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