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 نقابات في صلب الحدث 

: نقابة البحارة تأخذ املبادرة في  الفلبني 
التعليم الصحي 

قامت نقابة البحارة الفلبينية PSU وهي تابعة للـITF حديثا بعمل 
ما  إن   .PSUالـ لنقابة  التابعني  البحارة  لزوجات  تعليمية  ورشة 
يبلغ عددهم  ، حيث  الفلبني  البحارة هم من  يقارب من ٢٥ ٪ من 
أكثر من ربع مليون عامل. لذلك فإنه من الضروري استهداف هذه 

اجملموعة للتثقيف حول فيروس نقص املناعة / اإليدز . 
ورشة العمل كانت حتت اسم" حقوق النساء تعني حقوق اجلميع"، 
وركزت على نوع اجلنس ، واجلنس وفيروس نقص املناعة/اإليدز. تقوم 
نقابة الـPSU وبالتعاون مع دائرة التعليم في مجلس احتاد العمال 
الفلبيني بإعداد نشرات احلملة التي سوف تستهدف احلماية من 

فيروس نقص املناعة / اإليدز . 
بالعاملني  اخلاصة  التوظيف  إدارة  مع  تعمل   PSUالـ فإن  وكذلك   
خارج البالد وذلك  لوضع سياسات خاصة بالهجرة وبفيروس نقص 
سوف  أنها   DOH الفلبينية  الصحة  دائرة  أعلنت   . اإليدز  املناعة/ 
انتشار  ملنع  وذلك  الذكرية  اجلنسية  الواقيات  استعمال  تدعم 
الكنيسة  بالرغم من معارضة  وذلك  /اإليدز  املناعة  نقص  فيروس 
املتعلق  التثقيف  تشجع   DOH إن   . لذلك  الكاثوليكية  الرومانية 
األمراض  انتشار  احلد من  الى  الرامية  اإلجراءات  وتشجع  باملوضوع 
اجلنسية املعدية . وكيل الصحة ماريو فيالفيرد قال " إن استعمال 
الواقيات اجلنسية الذكرية ملنع انتشار فيروس نقص املناعة/اإليدز 
إن موقف   " " وأضاف  النسل  يختلفت عن استعمالها في حتديد 

الكنيسة يضر بالصحة العامة " . 
بالرغم من أن انتشار االيدز في الفلبني يعتبر بطيئا ، هنالك فقط 
الذين قاموا بالفحص تبني  ما نسبته أقل من ٠٫١ ٪ من السكان 
 . بالزيادة  آخذة  االنتشار  نسبة  أن  إال   ، الفيروس  يحملون  أنهم 
إحصائيات الـDOH أشارت أن نسبة احلاملني لفيروس نقص املناعة 
/اإليدز  ازدادت الى ٢٩ حالة لكل شهر عام ٢٠٠٧ ، حيث كانت ٢٠ 

حالة لكل شهر في السنة املاضية . 
 التقديرات تشير إلى أن عدد حاالت فيروس نقص املناعة/االيدز التي 
 . حالة   ٣٠٦١ بلغت  قد   ٢٠٠٧ إلى   ١٩٨٤ من  األعوام  بني  سجلت 
بالنسبة للـDOH فإن السبب الرئيسي النتشار املرض هو بسبب 
املمارسات اجلنسية ، وإن استعمال الواقيات الذكرية اجلنسية في 

اجملتمعات األكثر عرضة لالنتشار الزالت دون الرقم املتوقع . 

فلينية  بحارة  زوجات 
يحضرن ورشة تعليمية

كينيا : نقابة تقوم بتنظيم ورشة عمل 
فيروس  وعن  اجلنسني  بني  املساواة  عن 

نقص املناعة / اإليدز 
 

قامت نقابة عمال الرصيف الكينية وبالتعاون مع سلطات امليناء 
اجلنسني  بني  املساواة  حول  عمل  ورشة  بتنظيم  حديثا  الكينية 
/ االيدز وذلك في جزيرة المو. حيث أن المو  املناعة  وفيروس نقص 
ألف  مئة  حوالي  سكانها  عدد  يبلغ  صغيرة  جزيرة  عن  عبارة 
معظمهم مسلمون . كانت هذه هي املرة األولى التي تنظم بها 
ذلك  رافق  حيث   ، املنطقة  في  هذه  العمل  ورشة  مثل  النقابة 
العمل  ورشة  ناقشت   . اإلدارة  ومن  األعضاء  من  كبير  حماس 
فيروس  انتشار  إلى  املؤدية  والعوامل   ، باجلنس  متعلقة  مواضيع 
نقص املناعة/االيدز، وضرورة إعطاء املرأة قوة كافية ملقاومة انتشار 
املرض والتعامل مع الفيروس في أماكن العمل شامال ذلك مقاومة 
وصمة العار والتمييز . إن كينيا تعاني كثيرا من انتشار وباء فيروس 
انخفاض  هناك  كان  املاضية  السنوات  في  ولكن  املناعة  نقص 
في  امللحوظة  التغيرات  إلى  ذلك  يعود  حيث  لالنتشار  ملحوظ 
املضادة  العالجات  على  احلصول  إمكانية  وازدياد  السلوك 
للفيروسات . إن األرقام تشير إلى أن ما يقارب من ١٫٤ مليون راشد 
انخفاض  إلى  التقديرات تشير  إن   . املناعة  بفيروس نقص  مصاب 
انتشار الفيروس بني البالغني من ١٠ ٪ في أواخر التسعينيات إلى 
النساء معرضة للعدوى بفيروس نقص  ما يقارب ٧ ٪ عام ٢٠٠٧. 
املناعة /االيدز أكثر من الرجال ، وكذلك فإنه من املتوقع أن يعشن 

حياة أقصر بسبب الفيروس .
 

حاملني  مع  تعاملت  نقابة   : تشيلي 
لفيروس نقص املناعة في منازلهم 

توعوي  برنامج  بتطبيق  تقوم   ITFللـ تابعة  تشيلية  نقابة  إن 
الدعم ألعضائها  بتقدمي  تقوم  فإنها  . كذلك  زمن  إلعضائها منذ 
تكية  مع  تعمل  املوانئ  عمال  نقابة  أن  وكما   . للفيروس  احلاملني 
من  العمال  يتمكن  كي  وذلك  االيدز  مرضى  مبساعدة  مهتمة 
نقص  فيروس  انتشار  من  بالرغم   . الالزمة  العناية  على  احلصول 
قورن  ما  إذا  نسبيا  قليل  يعتبر  الالتينية  أمريكا  دول  في  املناعة 
بالنسب املوجودة في كثير من مناطق إفريقيا ، اال ان أعداد املصابني 
يعتبر كبير . ومن املرجح أن تتجه األمور نحو األسوأ في كثير من 
املنطقة  تلك  في  دولة  أي  تسجل  لم   . الالتينية  أمريكا  دول 
أن  املرجح  ، ومن  املناعة  انخفاضا ملحوظا النتشار فيروس نقص 
يزداد عدد املصابني في السنوات القادمة ، في دول االنديز (بوليفيا، 
الرجال  البيرو وتشيلي) تبني أن العدوى بفيروس نقص املناعة بني 
نسبة  إلى  وصلت  الرجال  من  أمثالهم  مع  اجلنس  ميارسون  الذين 
عام  تشيلي سجلت  في  لاليدز  األولى  احلالة   .  ٪  ٢٤ قاربت  عالية 
١٩٨٤. وفي عام ١٩٩٠ قامت احلكومة التشيلية بإنشاء جلنة اإليدز 
) وذلك للتعامل مع   CONASIDA الوطنية (ومختصرها اإلسباني 
الوباء . عملت CONASIDA على تطبيق مجموعة من البرامج من 
بينها عمل مراقبة في كثير من املراكز وخاصة معاجلة العمال من 

اإلناث ومثيلي اجلنس .

أجـنـدة  3
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لوحة إعالنات في غويانا 
لزيادة الوعي

غويانا : نقابة تطلق حملة ضد اخلزي 
والتمييز 

قامت حديثا نقابة عمال التجارة واملوظفني الغويانية بإطالق 
وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  والتمييز  العار  وصمة  ضد  حملة 
الصحة الغويانية . حيث قامت بتنظيم عددا من ورش العمل 

والبرامج التدريبية لكال العمال واملدراء . 
والتجاهل  اخلوف  مقاومة  هو  احلملة  هذه  من  الهدف  كان   
والظلم بالفكرة القائلة : قم مبساندة األناس املتعايشني مع 

فيروس نقص املناعة / االيدز، وحتدث ضد اخلزي والتمييز . 
العمل  أماكن  وفي  املدينة  في  يافطات  بوضع  النقابة  قامت   
النقابة  أن  كما   . بالتمييز  املتعلقة  الرسالة  لتوصيل  وذلك 
لألعضاء  فحص  وبرامج  مجانية  استشارات  بتنظيم  قامت 

ملعرفة إن كانوا مصابني أم ال . 
 ثبت أن اخلزي والتمييز الناجت عن اإلصابة بفيروس نقص املناعة 
 . هي أهم العوائق التي تقف في طريق منع انتشار الفيروس 
انتشار  ملنع  الرامية  اجلهود  فعالية  من  يقلالن  والتمييز  اخلزي 
 . االنتشار  لزيادة  مناسب  مناخ  خلق  على  ويعمالن  الفيروس 
على  ينتجان  املناعة  نقص  لفيروس  املرافقان  والعار  اخلزي 
األغلب بسبب اخلوف وقلة الوعي املتعلقة باملرض و/أو العداء 

للمجموعات املتأثرة به . 
للمجموعات  اإلصابة  خطورة  من  تزيد  سوف  العوامل  هذه   
قضايا  مناقشة  الناس  من  كثير  مينع  اخلزي   . ضعفا  األكثر 
حالتهم  عن  واإلفصاح  الفحوصات  وعمل  اآلمن  اجلنس 
بها  قامت  التي  االستفتاءات   . العالج  طلب  أو  لشركائهم 
السائقني  نصف  من  أكثر  أن  بينت    ITFللـ والتابعة  النقابة 
فيروس  من  العالج  طلب  عن  امتنعوا  مقابلتهم  متت  الذين 
نقص املناعة بسبب اخلوف من مواجهة اخلزي والتمييز . ولهذا 
السبب فإنهم ليسوا مستعدين لعمل الفحوصات املتعلقة 

باملرض واألمراض اجلنسية املعدية األخرى. 

التعليم  تكثف  نقابة   : بوتسوانا 
 / املناعة  نقص  بفيروس  املتعلق 

االيدز 

أطلقت نقابة عمال السكك البوتسوانية BRAWU حملة 
تزايد  إن   . واعظاءها  النقابات  لقادة  القدرات  بناء  مشروع 
أعداد حاالت فيروس نقص املناعة / اإليدز جعل النقابة تولي 
إدخال  النقابة  قررت  حيث   . املوضوع  لهذا  أكبر  اهتماما 
ضمن  االيدز   / املناعة  نقص  بفيروس  املتعلق  التعليم 
برامجها التدريبية وذلك للتأكد من وصول املعرفة إلى كل 
لعمل  أعضاءها  تشجع  النقابة  أن  كما   . أعضاها 
للفيروس  حاملني  كانوا  ما  إذا  ملعرفة  وذلك  الفحوصات 
حيث أن معظم العمال احلاملني للفيروس ال يعرفون ذلك . 
. أرقام  إن بوتسوانا هي من أكثر الدول التي داهمها اإليدز 
سنة ٢٠٠٧ تشير إلى أن هنالك ما يقارب ٣٠٠ ألف شخص 
بلد  في  األرقام  هذه   . املناعة  نقص  فيروس  مع  يتعايشوا 
وذلك بنسبة   ، أقل من ٢ مليون نسمه  يبلغ عدد سكانه 
أكثر  من  واحدة  بوتسوانا  يجعل  مما   ٪٢٣٫٩ حوالي  انتشار 
الدول انتشارا في العالم. حوالي ٩٥ ألف طفل فقدوا أحد 
نقص  فيروس  ان   . الوباء  هذا  بسبب  األقل  على  الوالدين 
بوتسوانا  حققتها  التي  املكتسبات  يهدد  اإليدز   / املناعة 
االقتصادي  النمو  ذلك  في  مبا   ١٩٦٦ عام  استقاللها  منذ 
واالستقرار السياسي والرخاء االقتصادي املتوقع وتأسيس 
في  العاملة  القوة  لتقليص  فعال  صحي  تعليمي  نظام 
بوتسوانا إذ أن كثير من العمال يعانون من مرض اإليدز مما 
إلى   ١٩٩٩ بني  ما  السنوات  في   . للعمل  تركهم  إلى  أدى 
٢٠٠٥ فقدت بتسوانا ما يقارب ١٧ ٪ من القوى العاملة في 
مجال الصحة بسبب االيدز ، وتزايد عدد عمال النقل الذين 

ماتوا بسبب االيدز.
واملنظمات  احلكومة  من  وااللتزام  القوية  القيادة  وبسبب   
اإلحصاءات   . بالتغير  الوباء  سيناريو  بدأ  فقد  العاملية 
احلديثة التي صدرت عن وزارة الصحة في بوتسوانا أظهرت 
تتراوح  والتي  احلوامل  بني  الفيروس  انتشار  في  نقصان 
أعمارهن من ١٥-١٩ سنة (من ٢٥ ٪ عام ٢٠٠١ إلى ١٨ ٪ عام 
٢٠٠٦)، وهذا يشير إلى تباطؤ انتشار الفيروس ، إن مشاريع 

النقابة تستطيع فقط املساعدة  بهذا االجتاه . 

بإختصار
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ـالبا ما يهمل دور احتادات العمال في محاربة فيروس  
نقص املناعة / اإليدز . حتى وأنه  كثيرا ال يعتبر املرض    

قضية متعلقة بأماكن العمل ، ولكن عمال النقل    
فإن  لذلك   ، أعمالهم  طبيعة  بسبب  عرضة  أكثر   
عمل منظمة العمل الدولية ILO املتعلق بفيروس نقص املناعة 

/ اإليدز يعتبر مهما جدا . 
الدكتورة صوفيا كيتسنغ مديرة برنامج االيدز في الـILO . حتدثنا 
وإرشاد  تثقيف  في  العمال  احتادات  دور  حول  الدكتورة  إلى 

عمالهم حول فيروس نقص املناعة / اإليدز .
 

ما الذي تستطيع احتادات العمال عملة حملاربة فيروس نقص 
املناعة/اإليدز ؟ 

، وبعد أن قلت  رائع  أود االعتراف بأن احتادات العمال تقوم بدور   
ذلك ، فإنني أشعر أن التجاوب العاملي مع فيروس نقص املناعة / 
اإليدز وما تقوم به احتادات العمال ما زال ناقصا . إن باستطاعة 

احتادات العمال عمل املزيد . 
 إنني مؤمنة بأنه على احتادات العمال االستفادة أكثر من املصادر 
املتاحة سواء املادية أو غيرها واملتوفرة على املستويات الوطنية 
إلى  عادة  تتوجه  املانحة  اجلهات  إن   . واحمللية  واإلقليمية 
العمال  احتادات  أن على  املوجودة. هذا يعني  الكبرى  املؤسسات 
التنافس على التمويل على املستوى الوطني وهذا ليس بالشيء 
السهل . إنهم عادة مشغولون بأعمالهم اليومية لتأمني األمان 
في العمل والتأمينات الصحية والرواتب . إنه ليس من السهل 
مصادر  تتوفر  لم  إن  اإليدز   / املناعة  نقص  فيروس  مع  التعامل 
متويلية إضافية . هنالك فرصة خيالية الحتادات العمال للتحرك 

بسهولة . 
بعض  أيضا  هنالك   . امليزة  هذه  عادة  املانحة  اجلهات  تقدر  وال 

الصعوبات في الدول التي لديها أكثر من احتاد عمالي واحد حيث 
مبا  محظوظون  فإننا  ذلك  ومع   . مشترك  وحيد  هدف  يوجد  ال 
يتعلق بهذه القضية حيث عادة ما يتم التغلب على الفروقات . 
إنه ملن املهم  النظر إلى كيفية القيام بالعمل املشترك وذلك 
باالتفاق على طلب املنح كجهة واحدة ومن ثم توزيع األموال . 
هنالك حاجة ملصادر بشرية لتطبيق وتخطيط هذه النشاطات.

 
العمال تقدميه  الذي تستطيع احتادات  الفريد  ما هو الشيء 

ملهاجمة فيروس نقص املناعة / اإليدز ؟ 
 إجماليا فإن أكثر التدخالت فاعلية التي قد تشاهدها أتت من 
نسب  ذات  الدول  في  العمال  احتادات  بعض   ، العمال  احتادات 
االنتشار العالية لديها برامجها اخلاصة . إنهم ال يركزون فقط 
إلى  العالجات  توصيل  كيفية  يناقشون  إنهم  بل  الوقاية  على 
أماكن العمل . وبعضها قد حصل على متويل لشراء األدوية . إن 
العمل  من  مغادرات  وألخذ  املفاوضات  من  كثير  يتطلب  ذلك 
روح  رأيت  لقد   . ذلك  وما شابة  املرضية  املغادرات  والتعامل مع 
القضية  هذه  حول  تنتظم  التي  العمال  احتادات  من  الزمالة 
يقومون  عندما  وخاصة  البعض  بعضهم  بدعم  ويقومون 

بالتفاوض مع اإلدارات . 
 لقد وجدنا في عملنا أنه عندما تشتمل االتفاقيات اجلماعية 
األداء  تعتبر  فإنها  اإليدز   / املناعة  نقص  فيروس  قضايا  على 
األقوى. مع العالج فإنه من املمكن االستمرار باحلياة العملية . إذا 
على  فإنها  محكمة  بطريقة  اجلماعية  االتفاقية  صيغت  ما 
للقيام  الرغبة  وزيادة  الغياب  تقليل  إلى  تؤدي  سوف  الغالب 
وذلك  والفحوصات  الصحيحة  االستشارات  بعمل  تطوعيا 

بسبب زيادة الثقة والتأكيدات على األمان الوظيفي 

غ

 اتحادات العمال تستطيع عمل المزيد 
 لمحاربة فيروس نقص المناعة / اإليدز

الدّكتورة صوفيا 
كيتسنغ، مديرة 
 / ILOبرنامج الـ

األيدز  ودور إحتادات 
العمال في 

مكافحة املرض في 
موقع العمل 
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توفير  وإمكانية  السرية  احترام  أعلنت عن  التي  العمل  أماكن  في 
ال  هذا   . الفحوصات  بعمل  تطوعيا  العمال  من    ٪  ٩٠ قام  العالج 
مباشرة  العمل  قبل صاحب  يدفع من  العالج سوف  ثمن  أن  يعني 
ولكن من املمكن أن يكون هنالك ربطا مع أحد املستشفيات العامة 
نقص  فيروس  سياسة  مناقشة  تتم  عندما   . أخرى  طريقة  أي  أو 
املناعة / اإليدز بني العمال وأصحاب العمل فإنك حقيقة  تستطيع 
أن ترى نتائج جيدة . لكن ولألسف فإن هذا قليال ما يحدث في أماكن 

العمل ، ولكنه هو الشيء املثالي. 

ماذا عن األماكن التي ال تعطي أولوية لفيروس نقص املناعة / اإليدز؟ 
في الدول الذي انتشر املرض بها بكثرة يوجد هنالك وعي أكثر عن 
قوة  بسبب  وذلك  العمل  أماكن  في  اإليدز   / املناعة  نقص  فيروس 
على  العمال  واحتادات  العمل  أصحاب  اتفق  وقد   . احمليطة  الظروف 
استمرارية العمل واحملافظة على الوظائف . اما في الدول ذات نسب 
ال  العمل  أماكن  بأن  سائد  شعور  هنالك  فإن  املتدنية  االنتشار 
خاصة  القضية  هذه  أن  حيث  للتدخل  مهما  مكانا  تشكل 
NGO أو خاصة باحلكومات كي تتعامل  باملنظمات غير احلكومية  

معها . 
ونحن في الـ ILO نختلف معهم بوجهة النظر هذه . إننا نحاول أن 
عاملية  هو قضية  االيدز   / املناعة  نقص  فيروس  أن  فكرة  إلى  ندعو 

وتهم كل أماكن العمل . 
إن رغبتنا الكبيرة هي أن تتبنى كل أماكن العمل سياسة مبنية 
على تعليمات الـILO  كجزء من بنائها الهيكلي . وعلي سبيل املثال 
فإن  فروع  ولها  النامية  العالم  دول  إحدى  مقرها  شركة  أي  فإن 
فإن  العمل  أماكن  خالل  من   . وقاية  برنامج  عمل  بإمكانها 
باستطاعتك زيادة الوعي والوقاية من التعرض للفيروس وهذا شيء 

نحن نشجعه . 
 أما رسالتنا إلى الدول التي تعتقد أنها ليست مسئولة أنه عليهم 
به  الذي يستشري  الوقت  ففي   . التخلي عنها  يجب  ال  مسئولية 
علينا  إن  واللحاق.  االستجابة  الصعب  من  يصبح  فإنه  الفيروس 

جميعا مسئولية جماعية لإلحساس بضرورة التجاوب السريع 
 إذا ما اعتقد الناس أنهم لن يتأثروا وأنها مشكلة أفريقيا فحسب 

فإنهم بال شك مخطئون . 
إننا نشاهد انتشار الفيروس بكل البلدان . في كل الدول الصناعية 
يزداد انتشار أي فيروس جديد، رمبا يكون االنتشار بطيئا ولكن عندما 

تزداد العدوى فهذا يعني أننا ال نعمل الالزم للحد من العدوى . 
إن حقيقة توفر العالج حاليا هو شيء إيجابي ولكن تبقى احلماية 
اإلسراع  بضرورة  اإلحساس  واجبنا  إنه   . الرئيسية  املسئولية  هي 

بعمل الالزم من أجل احلماية . 
بعضها  مع  النجاح  جاهدة  حتاول  العالم  حول  العاملية  االحتادات 
طرق  عدة  هنالك  أن  لالعتراف  نحتاج  رمبا   . الفيروس  مع  للتجاوب 

للتنظيم من أجل الوصول للمصادر والتجاوب بفاعلية أكثر . 

على ماذا تعمل اآلن دائرة اإليدز في الـILO ؟ 
دائرة االيدز في الـILO تعمل اآلن على تطوير معيار عمال عاملي عن 
فيروس نقص املناعة / اإليدز . في مؤمتر العمال العاملي في حزيران 
٢٠٠٧ مت االتفاق على إيجاد توصيات حول فيروس نقص املناعة وعالم 
توضح عملية وضع معايير  وهي  لنا  أولوية  يعتبر  إن هذا   . العمل 
ضمن منظمات العمل . ونتلقى اآلن ردودا من الدول األعضاء ، قمنا 
فيروس  حول  واملمارسات  القانون  على  مبني  لهم  تقريرا  بإرسال 

نقص املناعة / اإليدز باإلضافة إلى استفتاء . 
نتلقاها  سوف  التي  الردود  على  مبني  تقرير  بكتابة  نقوم  وسوف 
بدايات عام ٢٠٠٩  الدول األعضاء في  إلى  إرساله  والذي سوف يتم 
وذلك ملناقشته في مؤمترنا حيث سوف يتم تبنى التوصيات األخيرة 

في ٢٠١٠. 
سوف تتمحور التوصيات حول عشرة مبادئ واملوجودة في تعليماتنا 
(مبادئ الـILO املتعلقة باملمارسات اخلاصة بفيروس نقص املناعة / 

اختيار  هنالك  أن  تواجهنا  التي  املشكلة   . العمل)  وعالم  اإليدز 
لبعض املبادئ فقط . ولكن املهم لدينا هو شمولية العشرة مبادئ. 
 إنه ملن املبكر أن نفصح عما سوف متثله التوصيات ولكننا نأمل أن 

توجه نحو اخلزي والتمييز . 
ال زال هنالك كثير من التمييز ضد بعض العمال ، وهنالك فقدان 
يزال هنالك خوف  وال   ، وجود عدم مساواة جنسية   ، الوظائف  في 

للعمل مع أولئك احلاملني للمرض . 
 إننا نأمل أن تساعد التوصيات بالتعامل مع هذه القضايا بطريقة 

أفضل . 
 

كيف ميكن تطبيق التوصيات على املستوى الوطني ؟ 
سوف تذهب التوصيات جملالس النواب في الدول األعضاء وسوف يتم 
مناقشتها . وسوف نبحث عن طريقة متابعة وتقييم . وكلنا أمل 

أن يتم التنسيق بشكل أكبر في كل أماكن العمل . 
 إن دور احتادات العمال في تطبيق التوصيات سوف يكون مهما جدا. 
املنشغلة  والنقابات  العمل  أصحاب  على  ذلك  يعتمد  وسوف 

باحملتوى. 
 

حول  العمال  احتادات  إلى  بإرسالها  ترغبني  التي  الرسالة  هي  ما 
عملهم على فيروس نقص املناعة / اإليدز ؟ 

احتادات  اإليدز   / املناعة  نقص  فيروس  ضد  القتال  يساعد  أن  آمل 
العمال على تقوية احتاداتهم. إن هذا املرض يشكل تراجيديا مخيفة 
وله أثر مخيف على العمال وعلى عائالتهم . ولكن األمر بني أيدينا 
اآلن ، وعلى النقابات االستفادة من هذه الفرصة للوصول إلى مصادر 
التمويل وتقوية جتاوبها لقضايا أماكن العمل وليس فيروس نقص 
املناعة/اإليدز فحسب . ال بد للنقابات أن تتطلع لذلك كفرصة ، إن 
إشراك  أجل  من  وذلك  هام  أمر  هو  السرعة  بضرورة  اإلحساس 

القضية بهيكلية النقابة .  
اخلاصة  العمل  بأماكن  متعلقة  سياسة  مناقشة  املعلمني  على   
بفيروس نقص املناعة / اإليدز . ويجب مزجها مع مبادئ الـILO وآخر 
ما توصل إليه العلم . إنها عملية مستمرة ليست ملرة واحدة فقط. 
التحدي  هذا  استغالل  قضية  على  التأكيد  أود  فإنني  باإلجمال   

الهائل وأخذه كفرصة للوصول للمصادر . 
خذ الوقت الكافي للنظر في هذه القضية . 

ال ترسل األعضاء اجلدد من موظفيك ملناقشة فيروس نقص أملناعة 
/ االيدز. 

إننا بحاجة لصوت نقابي على املستوى الوطني كجزء من الهيكلة 
يكون صوتاً  وأن   ، اإليدز   / املناعة  نقص  بفيروس  املتعلقة  الوطنية 

مسموعاً . 
الفصل  ضد  النضال  خالل  من  بلدي  في  تعلمته  الذي  الدرس 
العنصري هو أنه ال بد من أن تنظر إلى املستقبل . يجب إجناز العمل 
من  والتأكد  االجتماعات  االستمرار في حضور  فيتوجب   ، بالكامل 
من  بد  ال  ولكن  مضغوطة  النقابات  إن  نعم   . السياسات  تطبيق 

إيجاد طرق لتخطي العقبات وخلق الفرص . 
www.ilo.org/aids

الدول إلى   رسالتنا 
أنها تعتقد     التي 
أنه مسئولة،   غير  
 عليهم مسئولية ال
عنها التخلي   يجب 

صوفيا كيتسنغ :
الدكتورة صوفيا هي طبيبة مهنية متخصصة وبخبرات طويلة 
الصحة  في  ومتخصصة  الهيكلة  الثالثية  العمل  أماكن  في 
املهنية وخدمات التعويضات . خالل عملها الطويل في الصحة 
العامة في املناطق املأهولة والنائية في جنوب أفريقيا وناميبيا 
األمان  وبرامج  املهنية  الصحة  في  نشيطة  كانت  وزميبابوي 

وكذلك في فيروس نقص املناعة/اإليدز وبرامج العالج . 
الصحة  وجمعية  ابيدمييولوجي  صحيفة  اعتبرت   ٢٠٠٣ عام   
في  تأثير  لهن  نساء  عشرة  بني  من  كواحدة  صوفيا  الدكتورة 

قضايا الصحة املهنية واألمان عامليا . 
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الشباب  يستطيع  الذي  الدور  ما 
الناشطون لعبه في املعركة ضد فيروس 

نقص املناعة / اإليدز ؟ 
 تقرير لـ كلوديا اهومادا

تخطي الهوة 
 

، وكثير منهم ينتمون  الناس حول العالم هم من العمال  ماليني 
إلى نقابات وبدون أدنى شك فإن كثيرا منهم متضرر بفيروس نقص 
مع  الشبابية  احلركة  تتكاتف  أن  الطبيعي  من  أنه  ويبدو  املناعة 
وصل  مدى  أي  إلى   . املشترك  الهدف  أجل  من  العمالية  احلركات 
النجاح باجتاه حتقيق الهدف ؟ البيانات التي ميكن االعتماد عليها 
أن  أظهرت  املتوفرة  املعلومات  ولكن   ، نادرة  تعتبر  الشباب  عن 

الوصول إلى جميع الشباب مازال بعيدا عن التحقيق . 
 بيانات األمم املتحدة املتعلقة بااليدز UNAIDS لعام ٢٠٠٧ أظهرت أن 
٤٠ ٪ من اإلصابات اجلديدة بفيروس نقص املناعة بني أولئك الذين 
تزيد أعمارهم عن ١٥ سنة هي  متركزة في الفئة التي أعمارها بني 

١٥-٢٤ سنة . 
 البيانات املتوفرة من تلك السنة تساعد على فهم حقيقة ذلك . 
اإلناث يعرفون  الذكور ٣٦ ٪ من الشابات  فقط ٤٠ ٪ من الشباب 

وبطريقة صحيحة طرق الوقاية من انتقال الفيروس . 
 إضافة لذلك فإن هنالك عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية 
أدت إلى أن يكون الشباب هم األكثر ضعفا أمام هذا الفيروس . ومن 
تستمر  والتي  اجلنسية  املساواة  عدم  مسألة  أيضا  العوامل  بني 
اجلنسية  الواقيات  استعمال  مناقشة  من  الشابات  بإعاقة 
الذكرية. عدم وجود اخلصوصية والسرية أيضا يجعل من الصعب 
إجراء  ذلك  في  مبا  الصحية  اخلدمات  إلى  الوصول  الشباب  على 
املصابني  الشباب  ضد  متييز  هنالك  يزال  ال   . والعالج  الفحوصات 

بفيروس نقص املناعة . 
 إن النشطاء الشباب حول العالم يعملون بجد من أجل معاجلة 
هذه احلقائق ومن أجل تخطي العوائق التي متنع من وصول اجلميع 
للخدمات . مت االعتراف بدور الشباب مبا يخص فيروس نقص املناعة. 
إعالن االلتزام حول فيروس نقص املناعة / اإليدز  DOC والذي حدث 
املتميزة  واملساهمة  الرئيسي  الدور   " اإلعالن  ذكر  إذ   ، سنة ٢٠٠١ 
الشباب  ممثلي   ، اإليدز   / املناعة  نقص  بفيروس  املصابني  للناس 
واجملتمعات املدنية لهم دور فعال مبواجهة مشكالت فيروس نقص 
بحق  االعتراف  من  البد  وأيضا   ، اجملاالت  وبكل  /االيدز  املناعة 
والتقييم  والتنفيذ  التخطيط  في  ومساهمتهم  إشراكهم  
وباء  مع  للتعامل  ناجحة  طرق  تطوير  إلى  تهدف  التي  بالبرامج 

فيروس نقص املناعة / االيدز" . 
بينما مت االعتراف بدور الشباب الرامي ملواجهة فيروس نقص املناعة 
كذلك فقد مت االعتراف بالدور املميز الحتادات العمال " كل الشكر 
تغيير  شاهدنا  لقد   ، العمال  احتادات  به  تتمسك  الذي  لاللتزام 
 ، والتمييز  بالعار  املتعلقة  وخاصة  العمل  مراكز  في  بالسياسات 

واجلهود الداعية لتغطية فيروس نقص املناعة ".

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بالنظر إلى أن ٨٠ ٪ من املصابني بفيروس نقص املناعة هم في أوج 
هي  شك  وبال  العمالية  االحتادات  فإن   ، سنة   ١٥-٤٩ عطائهم 
ضرورية وذلك لتوسعة مظلة التأمني الصحي والدفاع عن الدخل 

والدفاع عن احلقوق وحياة الناس . 
 عام ٢٠١٠- وهي السنة التي سوف يتحقق االلتزام بوصول اجلميع 

للخدمات - هي على بعد أقل من سنتني . 
، إن اجتماع جهود   يتحتم علينا أن ال ننتظر أكثر للعمل سوية 
جتسير  يستطيع  شراكات  وعمل  العمالية  احلركات  مع  الشباب 
فعالية  زيادة  نستطيع  معا  باالجتماع  فقط   ، احلركات  بني  الهوة 
كلتا احلركتان واملضي قدما نحو حتقيق الهدف املشترك : "وصول 

اجلميع" . 
 
 

في حملة  الشباب  اهومادا هي منسقة حمالت  كلوديا   
االيدز العاملية. 

إن حملة االيدز العاملية تدعم وتقوي وتربط احلمالت والتي تشدد 
على التزام القادة بوعودهم املتعلقة بفيروس نقص املناعة وااليدز.

"أوقفوا االيدز ، وأوفوا بالوعود" هو شعار حملة االيدز العاملية ما 
بني أعوام ٢٠٠٥ – ٢٠١٠ . ملزيد من املعلومات عن قضايا الشباب قم 

    ahumadac@worldaidscampaign.org باالتصال بـ

٪٨٠ من   أكثر 
 من الناس الذين
مع  يعيشون 
نقص  فيروس 
 املناعة ، هم في
سنواتهم  بداية 

العملية

الشراكة مع الشباب
تستطيع احتادات العمال بناء شراكة مع احلركات الشبابية بطرق 

مختلفة ، هذه البعض األمثلة : 
ֺ  كن مطلعا على قضايا الشباب من شتى املصادر مثل :

www.worldaidscampaign.org/en/Constituencies/Youth
ֺֺ  إشراك قضايا الشباب بالعمل املتعلق بفيروس نقص املناعة

ֺ  تأسيس سياسة نقابية تعمل على إشراك الشباب باالحتادات 
العمالية ، وذلك لتشجيعهم العمل على قضايا فيروس نقص 

املناعة .   
ֺ  قم بعمل شراكات مع املنظمات الشبابية على املستويات 

احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية . 
ֺ  قم بزيادة الوعي العام عن التحديات اخلاصة التي يواجهها 

الشباب واملتعلقة بفيروس نقص املناعة والعمل . 

الناشطين  الشباب
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أزمة الغذاء

Ë فيروس
نقص 

المناعة 
ارتفاع ثمن 

الغذاء 
يؤدي  قد  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  ان 
املصابني  للعمال  املشاكل  زيادة  إلى 
ما  هذا   ، االيدز   / املناعة  نقص  بفيروس 

يوضحه روبني النديز

   ARVs  لرغم من أن العقاقير املضادة للفيروسات  
مجانية في موزمبيق واحلصول عليها أيضا سهل إال أن    

آنا كوستا أوقفت تناول العالج قبل بضعة أشهر بعد     
عقاقير  تناولها  بسبب  والضعف  الغثيان  من  معاناتها  من  عامني 

قوية بينما كانت معدتها خالية من الطعام . 
آنا ال تعاني فقط من معضلة املغص املعوي ولكن أيضا فإن صحتها 
هشة بحيث أنها ال تستطيع العمل وفي الوقت نفسه إن لم تعمل 

فلن تستطيع توفير ثمن الطعام . 
أنها تدرك أن صحتها تعتمد على املضادات احليوية إال  بالرغم من 
ال  ألنها  الدواء  مقاطعة  إال  خيار  لديها  يوجد  ال  أنه  تشعر  أنها 

تستطيع توفير الطعام بشكل دائم . 
به عند احلديث عن  أول ما تفكر  الطعام هو  رمبا ال يكون موضوع   
موضوع فيروس نقص املناعة ولكن الغذاء وعلى وجه الدقة - الغذاء 
اجليد - غالبا ما يكون حاجة ملحة للعائالت املتعايشة مع فيروس 

نقص املناعة . 
سوء التغذية وفيروس نقص املناعة هما ثنائي قاتل : فيروس نقص 
التي  الغذائية  احلالة  بهدم  ويقوم  املناعة  جهاز  يهاجم  املناعة 
يحتاجها اإلنسان لصد العدوى حيث أن احلالة الغذائية الضعيفة 

تسرع ابتداء األمراض املتعلقة بااليدز . 
اجلوع يلعب دور قيادي في انتشار املرض ، إذ أنه يؤدي بالناس للبحث 
عن تدابير يائسة تعرضهم وتعرض اآلخرين للخطر من أجل احلصول 
على الغذاء . إنه ألمر شائع أن تبادل النساء اجلنس بوجبة طعام ، أو 

مقابل دفع أقساط املدرسة لألوالد.
إن تناول الغذاء اجليد هو ضروري للتمتع بصحة جيدة ولكن عمال 
النقل يحصلون على غذاء غير متكامل بحكم طبيعة عملهم . إنه 
وتفتقر  منتظمة  غير  وجبات  النقل  عمال  يتناول  أن  الشائع  من 

لعناصر الغذاء الرئيسية وميتد ذلك لفترات عملهم الطويلة. 
إن للغذاء املفتقد للعناصر األساسية تأثير مباشر على قدرة اجلسم 

ملقاومة العدوى والبقاء بصحة قوية الستمرارية العمل املنتج.

ً ارتفاع أسعار الغذاء يجعل من احلالة السيئة أكثر سوءا
إنتاج   بسبب  الزراعية  األراضي  وفقدان  املناخي  التغيير  تأثير  إن 
الوقود البيولوجي ساهمتا بتضخم أسعار الغذاء والنفط  وبالتالي 
التكلفة توزيع  وعلى  الغذاء  إنتاج  على  جدي  وبشكل  أثرا 

با



الجوع يلعب دور قيادي في انتشار المرض ، إذا أنه يؤدي بالناس للبحث عن تدابير 
يائسة تعرضهم وتعرض اآلخرين للخطر وذلك للحصول على الغذاء 

 إن األزمة القائمة اآلن أثرت على الناس في كل أنحاء العالم ، خاصة 
النائية  املناطق  في  واألناس  النامية  الدول  في  يعيشون  الذين  أولئك 
الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر رزق وأولئك في املدن الذين يتحتم 

عليهم شراء كل ما يأكلونه . 
 إن االرتفاع احلاد في أسعار الغذاء عامليا قد أدى إلى تغييرات مباشرة 
 . الناس  ملاليني  الغذائية  واحلالة  الصحة  على  سيئ  بشكل  أثرت 
األغذية  العائالت  من  كثير  تتجنب  فسوف  األزمة  هذه  وملواجهة 
املهمة  الغذائية  العناصر  على  حتتوي  ما  عادة  والتي  الثمن  الباهظة 
(اللحم ، الدواجن ، البيض ، السمك ، الفواكه واخلضروات) وسوف أيضا 

تقلل من عدد الوجبات اليومية . 
 مثل هذه التغييرات الدراماتيكية في استهالك الغذاء من املمكن 
أن يكون لها نتائج قاسية على الصحة والنظام الغذائي للمجتمعات 
وخاصة  واملرضى  واملرضعات  احلوامل  النساء   ، األطفال   : األكثر ضعفا 
مصابني  أو  املناعة  نقص  لفيروس  حاملني  أو  بالسل  املصابني  أولئك 
املناعة  نقص  لفيروس  لديها حاملني  التي  للعائالت  بالنسبة   . باإليدز 
الرديئة سوف يحصل قريبا بسبب  املواد الغذائية  فإن اعتمادهم على 
احتمالية  زيادة  إلى  تؤدي  الغذاء  نوعية  تسوء  عندما   . األعباء  زيادة 
ً في مرضه . سوء التغذية قد يؤدي  اإلصابة باألمراض وتزيد املريض سوءا
احلاملني  بعض  أن  حتى  الدواء  وفشل  العالجات  مقاومة  إلى  أيضا 
ال  ألنهم  األدوية  تناول  ترك  في  يبدءون  سوف  املناعة  نقص  لفيروس 
ميتلكون الطعام الضروري ألخذه مع العالج . نفس الشيء ينطبق على 
أولئك املصابون بالسل . حيث أنهم يواجهون خطر التخلي عن تناول 

األدوية إذ سوف يستغلوا األموال لشراء الغذاء الالزم . 
اجلسم  رفض  إلى  يؤدي  قد  السل  أدوية  اخذ  عن  االنقطاع  إن   
وبالتالي  للعالجات  املقاومة  من  سلسلة  وإلى  أخرى  مرة  للعالجات 

سوف يعرض ذلك الصحة العامة للخطر 

ماذا يعني هذا لعمال النقل ؟ 
هنالك  ولكن  املناعة  نقص  فيروس  وباء  التنقل محفز جللب  يعتبر 
روابط أخرى ليست باملعروفة كثيرا تربط ما بني قطاع النقل وفيروس 
نقص املناعة وأزمة الغذاء . في جنوب إفريقيا وحيث أن انتشار فيروس 
نقص املناعة هو األكثر ، فقد أثر اإليدز على شركات النقل إلى درجة أنه 
وقبل حصول أزمة الغذاء احلالية لم يكن هناك ما يكفي من السائقني 
األعوام ما بني  الغذاء في  أزمة  املثال وخالل  . فعلى سبيل  للشاحنات 
األعوام ٢٠٠٣-٢٠٠٥ قام برنامج الغذاء العاملي WFP بالتعاقد مع أكثر 
من ٣٠ ٪ من مجموع عقود النقل في املنطقة ووجد أنه من الصعوبة 
املساعدات  توصيل  أجل  من  وسائقني  كافية  حافالت  استئجار  مبكان 

الغذائية بسرعة وفاعلية . 
هي  النقل  من   WFPالـ احتياجات  من   ٪  ٨٠ من  يقارب  ما  إن   
زيادة في تكلفة  إلى  أدى  املهرة  إن نقص السائقني   . مستأجرة محليا 

النقل وبالتالي زيادة في أسعار املواد الغذائية والبضائع األخرى . 
 إن الـWFP فخورة بأن تكون مع الـTNT والـITF والـUNAIDS شريكه 
ملؤسسة North Star وهي عبارة عن شراكة عامة - خاصة وذلك بهدف 
حتسني الصحة لعمال النقل والتقليل من عدد املصابني بفيروس نقص 
مركز   " اسمها  الطرق  على  شبكة  إنشاء  طريق  عن  وذلك  املناعة 

العافية " . 

مساعدات غذائية حلاملني فيروس نقص املناعة 
إن إحصائيات برنامج الغذاء العاملي WFP تشير إلى أن ٢٢ من أصل ٣٣ 

الصحراء  شبه  في  موجودة  الغذائية  للمساعدات  حاجة  األكثر  دولة 
حاملون  هم  مليون   ٣٣ أصل  من  الثلثني  يقارب  ما  أن  حيث  األفريقية 
لفيروس نقص املناعة . في املاضي كان هناك فقط ١٠ ٪ وهي العائالت 
الفقيرة والتي حتتاج إلى مساعدات غذائية ولكن ومع استمرار ارتفاع 
األسعار فإن كثيرا من العائالت سوف تنزلق إلى خط الفقر وسوف جتبر 

على إيجاد طرق للتكيف . 
 النساء والتي تشكل حاليا نسبة ٧٠ ٪ من فقراء العالم سوف تزداد 
معاناتهن إذ سوف ينجرفن إلى اجلنس من أجل احلصول على املال وهذا 

سوف يزيد من خطورة اإلصابة بالعدوى . 
الفقر  من  املناعة  نقص  فيروس  حاملي  إلخراج  طريقة  إيجاد  إن   
سوف يساعدهم على احلصول على غذاء سليم وتعليم جيد ألبنائهم 
واحلصول على الدواء الالزم . ومع توقع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء فإن 
من  يحسن  سوف  جيد  بغذاء  املناعة  نقص  فيروس  عالجات  تدعيم 
أو مببلغ   ، الفائدة املرجوة من األدوية ويقلل من نسبة فشل العالجات 
زهيد يصل إلى ٧٠ سنت أمريكي فإن باستطاعة حامل فيروس نقص 
الصويا  وفول  الذرة  من  خليط  من  مكون  غذاء  على  احلصول  املناعة 

والبازالء . 
لوجود  حاجة  هناك  فإن  الغذائية  املساعدات  لبرنامج  باإلضافة   
برامج تدعم األسر في رزقها . إذا كانت األسواق قادرة على توفير وجبات 
مغذية أو توفير سيولة نقدية فرمبا يكون هذا أكثر مالئمة من الطرود 

الغذائية . 
 

ما الذي تستطيع النقابة عمل ؟ 
معاجلة  لبرامج  األولوية  تعطي  وطنية  سياسات  لتبني  الدعوة   ֺ
فيروس نقص املناعة والسل ودمج الطرود الغذائية كجزء من البرنامج. 
أعضاء  وتعليم  إلبالغ  واإلقليمية  الوطنية  االجتماعات  استغالل   ֺ
النقابة حول قضايا نقص الغذاء والتغذية في سياق احلديث عن فيروس 

نقص املناعة واإليدز . 
ֺ أن تكون أذناً وعيناً للمجتمع : بلغ وزير الصحة وجلنة اإليدز الوطنية 
عن معاناة اجملتمع ليتخذوا قرارات للصرف على األمور الصحية وشراء 

الغذاء . 
وتأكد  املناعة  نقص  بفيروس  املتعلقة  العمل  مراكز  برامج  إدعم   ֺ
أنهم يعاجلون قضية الغذاء اجليد الذي يحتاجه املصابون بفيروس نقص 

املناعة وااليدز  . 
ألولئك  واملساعدة  املشورة  لتقدمي  وذلك  البرنامج  مدير  مع  اعمل   ֺ

املوظفني احلاملني لفيروس نقص املناعة . 
ֺ قم باستعمال شبكات النقابة وذلك للمساعدة بتوزيع املساعدات 
اجملتمعات  بربط  وساعد  واألدوات  والبذور  األسمدة  مثل  الزراعية 

باألسواق. 
ֺ إضغط على أصحاب العمل للتأكد من حصول عمال النقل على 

املعلومات املتعلقة بالتغذية وللتأكد من توفر الغذاء اجليد لهم . 
 

روبني النديز هو مستشار في قسم التخطيط والسياسة ورسم 
اإلستراتيجية في برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة ومقره 
في  اإلداري  الفريق  أعضاء  أحد  هو  روبني  فإن  وأيضا   . إيطاليا   ، روما 
مؤسسة نورث ستار ، وهي ذات شراكة عامة - خاصة تعني بتقليل 

تأثير فيروس نقص املناعة على عمال النقل .
(www.northstarfoundation.org)
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فيروس نقص المناعة/اإليدز 

والتعلـــــــيم 
كيف ميكن ملعلمي احتادات العمال التأثير 
 / املناعة  نقص  بفيروس  املتعلق  بالعمل 

اإليدز ؟ تقرير لـ كرستني آسكوت
ح  معلم نقابي يوضّ
وسائل منع فيروس 
نقص املناعة/اإليدز 

ألحد العمال

في إ العمال  احتادات  نهج  ن   
نقص بفيروس  املتعلق  التعليم   
يتوجب   - يتطور  اإليدز   / املناعة    

عليهم ذلك . 
 في كثير من مناطق إفريقيا وعلى سبيل 
في  وخاصة  تفشى  الفيروس  فإن  املثال 
العقود الثالث املاضية . إن نشاطاتها مثل 
ليست  املؤمترات  وعقد  النشرات  توزيع 

بالكافية لتوصيل الرسالة . 
 تقارير املدربني تشير إلى أن " إعياء فيروس 
رسالته  تعد  لم   " اإليدز   / املناعة  نقص 
التعليم  طرق  أن  إذ   . يجب  كما  تصل 

التقليدية ال تصل إلى كل األعضاء . 
إبداعية  طرق  إيجاد  يحتم  الوضع  إن   
جديدة لتوصيل الرسالة املتعلقة بفيروس 

نقص املناعة / اإليدز. 
مسرحيات  بعمل  النقابات  تقوم   
انتباه  جللب  وأفالم  درامية  ومسلسالت 
خالل  فمن   . منها  يتعلموا  كي  العمال 
الشخصيات املسرحية يستطيع األعضاء 
تصلهم  بالتالي  باملشاعر  اإلحساس 

الرسالة املستهدفة. 
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األعضاء يرغبون في حصول أبنائهم على العناية الالزمة في حال الوفاة وأن تحصل 
أيضا زوجاتهم على المعاملة الالئقة 

 إن إيصال الرسالة املتعلقة بفيروس نقص املناعة / اإليدز يتطلب تعدد 
الغناء  املدربني  من  يطلب   . النقابات  ونشطاء  املعلمني  لدى  املواهب 
والرقص والتمثيل وأيضا التأكد من املشاركة الفعالة للحضور . هذا 

العمل يتطلب وجود مجموعة متكاملة من األشخاص . 
 من أجل بناء القدرات فإن النقابات تقوم بتدريس معلمني أكفاء وتقوم 
بتدريب املدربني وأيضا تقوم بعمل احللقات الدراسية لتوصيل املعرفة 
ورش  طريق  عن  فقط  وليس  اإليدز   / املناعة  نقص  بفيروس  املتعلقة 
العمل أو النشرات . إن النقابات التابعة تقوم بإستخدام طرق متعددة 
نوعية  على  معتمدين  احلديث  أو  منها  القدمي  األفكار سواء  لتوصيل 

وطبيعة املستمعني . 
  

الوصول إلى جمهور جديد 
 اتسعت دائرة اجلمهور املنوي تثقيفه حول فيروس نقص املناعة /االيدز 
باستهداف  املعلمون  يقوم  حيث   ، املدمر  الوباء  تأثير  بسبب  وذلك 
األعضاء والضباط في احتادات العمال وكذلك أصحاب العمل وعائالت 

األعضاء . 
 هذا التعليم سار يدا بيد مع توقعات كبيرة من النقابة من أعضاءها 
العناية  على  أبنائهم  بحصول  يرغبون  األعضاء   . النقابة  دور  لزيادة 
الالزمة في حال الوفاة وأن حتصل أيضا زوجاتهم على املعاملة الالئقة. 
جتاوبا لذلك فقد بدأت النقابات بتبني برامج العناية باأليتام والتأكد 

من وصول العناية الالزمة للمعالني . 
اإلمدادات  باجتاه  العمل  أصحاب  سياسات  على  تضغط  النقابات   
األعضاء  منها  ليستفيد  اإليدز   / املناعة  نقص  بفيروس  اخلاصة 
فقد  الطريقة  بهذه   . اجلماعية  االتفاقية  في  تشمل  وأن  وعائالتهم 
أصبح فيروس نقص املناعة / اإليدز عبارة عن أداه تشجع على التنظيم 

النقابي واستغلتها النقابات لتوظيف أعضاء اجلدد . 
 استهدفت النقابات أيضا أصحاب العمل ومراكز العمل . وفي الوقت 
الذي يحقق هذا النوع من التعليم جناحا فإن أصحاب العمل يقومون 
والفحوصات  واالستشارات  العالج  نفقات  لتغطية  عمل  بسياسات 

بتسهيالت من النقابة . 
 . اجلماعية  اتفاقياتها  في  هذه  من  بعض  مبناقشة  قامت  النقابات   
حيث اشتملت هذه على شروط تسمح بوجود النشاطات التعليمية 
املتعلقة بفيروس نقص املناعة / اإليدز للعمال اجلدد والقدماء وأيضا 
تسمح لهم باستعمال التسهيالت وأيضا إعطاء بدل مالي عن الوقت 
بفيروس  املتعلقة  التعليمية  البرامج  حلضور  العمال  به  يغادر  الذي 

نقص املناعة / اإليدز . 
 النقابات التي تستخدم إستراتيجيات تعليمية فعالة حتصد املكافآت 
بعدة طرق . من خالل إبراز عملهم الذي يقومون به من أجل أعضائهم 
واخلاص بفيروس نقص املناعة / اإليدز فقد استطاعت النقابات عمل 
شراكة متعلقة بتوصيل املعرفة اخلاصة بفيروس نقص املناعة /االيدز 
وعمل  احليوية  املضادات  تزويد  مثل  أخرى  خدمات  توصيل  وأيضا 

الفحوصات واالستشارات . 
أعضائها  أن  من  التأكد  النقابات  استطاعت  فقد  لذلك  وكنتيجة   
يستفيدون من البرامج احلكومية وأيضا انخراطهم بوضع السياسات 

الوطنية . 

 NATAU فعلى سبيل املثال فإن نقابة احتاد العمال والنقل الناميبية
أسهمت في تطوير السياسة الوطنية لفيروس نقص املناعة /االيدز  
والفيزباي  مبجموعة  املعروفة  التوظيف  منظمة  من  جزء  أيضا  وهي 
كوريدور. هذه اجملموعة تغطي بوتسوانا وزامبيا وناميبيا حيث تساهم 
الـNATAU بشكل كبير بالنشاطات املتعلقة بفيروس نقص املناعة / 

اإليدز واملدعومة من مجموعة والفيزباي كوريدور. 
 

 تثقيف فعال عن فيروس نقص املناعة 
تعليم  لتقدمي   NATAU الـ  نقابة  في  بجد  عملنا  لقد   "  : ناميبيا 

مسلي ومفيد عن فيروس نقص املناعة / اإليدز . 
مجموعة  أدت  فقد   ٢٠٠٧ لسنة  العاملي  اإليدز  يوم  في  وكمشاركة   
فكرة  مع  متناغمة  واضحة  رسالة  ذات  تعليمية  مسرحية  درامية 

احلملة (القيادة : أوقفوا اإليدز وأوفوا بالوعود). 
من حلظة  املناعة/اإليدز  نقص  فيروس  املسرحية حقيقة  عاجلت  لقد 
انتقال الفيروس إلى مرحلة التعامل مع اخلزي والعار املرافق له وتأثيرات 

ذلك على احلياة العائلية . 
 ، املصابات  نساءنا  إحدى  عن  فيديو  شريط  بعرض  أيضا  قمنا  لقد   
اجليدة  واألشياء  أوال  السيئة  "األشياء  العنوان   يحمل  والذي  الفيلم 
 . املناعة  نقص  فيروس  حلاملي  احلقيقية  العواقب  صور  أخيرا" 
املوضوع  وجدية  حقيقة  األعضاء  ملس  فقد  الطرق  هذه  باستعمال 

وتأثيره على حياتهم " 
NATAUليكيوس فلهو معلم في الـ 

 

كينيا : " لقد تبنينا في نقابة عمال الرصيف نظام تعليمي نبيل   
متعلق بفيروس نقص املناعة / اإليدز . منذ عام ٢٠٠٠ قمنا بتدريب ما 
يقارب ٣٥٠ معلم من قوة عاملة أصلها ٤٦٨٠ عامل . ولدينا اآلن ٥٠ 

معلم وظيفتهم تدريب املعلمني . 
جريدة  بإصدار  ونقوم  أفالم  على  تشتمل  التعليمية  وسائلنا  إن   
شهرية، ويقوم املعلمون بتنظيم نشاطات عند امليناء لألعضاء . حيث 
 . األعضاء  سلوك  في  تغيير  إلى  أدى  مما  اإلحصائيات  بعرض  يقومون 
أجل  من  بالتفاوض  قمنا  وقد   ، للميناء  مملوكة  كلية  أيضا  هنالك 
حيث  اجلدد  الطالب  ومخاطبة  للكلية  الدخول  ملعلمينا  السماح 

وافقت الكلية على تخصيص يومني . 
والطرق  واألغاني  الدراما  باستعمل  املعلمون  قام  اليومان  خالل هذان 
املعروفة األخرى من أجل إيصال الرسالة . لقد اكتشفنا أن هذه الطرق 
من  املساهمات  كثرة  من  ذلك  ظهر  حيث  احملاضرات  من  تأثيرا  أكثر 

اجلمهور " . 
ايفانز واميري، ضابط تعليمي في نقابات عمل الرصيف الكينية 

  

املومبية    TDWU والنقل  الرصيف  عمال  نقابة  بدأت   "  : الهند   
وكانت     ،٢٠٠١ عام  /االيدز  املناعة  نقص  فيروس  قضايا  على  بالتركيز 
مدينة          في  اإليدز   / املناعة  نقص  فيروس  عن  توعية  ورشة  أول 
راشتيه             شركة  في  العقود  لعمال  أعطيت  حيث  اليبوت 
      ، الـ٦٠ مشترك  يقارب  الورشة ما  والكيماويات .شارك في  لألسمدة 

ومت بثها على محطة التلفزيون احمللي    
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الورشات التعليمية ميكن 
الوعي أن تساعد في رفع 

الـITF يقوم بالتعليم المتعلق بفيروس نقص المناعة / االيدز
الـITF يعمل بجد من اجل توابعه على قضايا فيروس نقص املناعة / 
الفيديو  شريط  بعرض  نقوم  دائما  التعليمية  مؤمتراتنا  في  اإليدز. 
ويظهر  النقل  عمال  تعرض  فرص  زيادة  يظهر  والذي   ، األمل"  "طريق 
أيضا العوامل االجتماعية واالقتصادية التي تساهم في انتشار الوباء. 
كما يقوم الـITF باستعمال مواد تعليمية تعتمد على رواية القصص 
معرفتهم  وزيادة  اسلنقل  عمال  لدى  الوعي  زيادة  اجل  من  وذلك 

بفيروس نقص املناعة/اإليدز . 
 هذا سوف يشجع العمال كي يتعرفوا على حالتهم ، وبالتالي تقليل 
أفراد  قبل  من  والعالج  الفحص  احتمالية  زيادة  وأيضا  الفيروس  نقل 
 ITFالـ توابع  على  توزيعها  يتم  سوف  التعليمية  املادة  هذه  أسرهم. 

وسوف يستعملها الـITF للتعليم املتعلق بفيروس نقص املناعة . 
الـITF يستعمل طرقا متعددة للتعليم املتعلق بفيروس نقص املناعة 

/ اإليدز مراعيا املراحل والسياقات التي متر بها توابعه . 
لتزويد  املصالح  أصحاب  مع  كليا  العمل  على  توابعنا  نشجع  إننا   
واخلدمات  والفحوصات  احليوية  املضادات  تزويد  وأيضا  التعليم 

االستشارية والدعم للعائالت . 
أن  حيث  اخلصوص  وجه  على  النقل  قطاع  في  جدا  هام  الشيء  هذا 
إلى مؤسسات  فردية لسائق  يتفرع من ملكية  القطاع  بهذا  العمل 

صغيرة وكبيرة . 
املتعلق  التعليم  تعميم  تشمل  سوف  القادمة  التعليمية  املرحلة   
 ITFالـ االيدز في كل إستراتيجيات قطاعات   / املناعة  بفيروس نقص 

الصناعية . 
الثاني ٢٠٠٧ حتت  بداية هذا كان في مؤمتر عقد في غانا في كانون   
العمل  مراكز  في  احملطات  تشغيل  شركات  إشراك   " عنوان 
مبسئوليتهم نحو فيروس نقص املناعة / اإليدز " . حيث مت االتفاق على 
إشراك شبكات احملطات العاملية وسلطات املوانئ وذلك من أجل تطوير 

سياسات شاملة وخاصة باملوانئ . 
 . العمل  السياسات في مراكز  التأكد من تطبيق  الـITF يعمل على 
بينما تقوم كثير من النقابات التابعة في أفريقيا على وجه التحديد 
العمل  أصحاب  مع  بالتعاون  العمل  مبراكز  خاصة  سياسات  بتطوير 

ولكن التطبيق ما زال بطيئا . 
اإليدز   / املناعة  نقص  فيروس  شروط  بشمل  قامت  النقابات  بعض 
باتفاقياتهم اجلماعية . وباحلديث عن هذا فإن النقابات التابعة تطلب 
شروط  شمل  كيفية  على  بتدريبهم  يتعلق  مبا   ITFالـ من  الدعم 

فيروس نقص املناعة / اإليدز باتفاقياتهم  اجلماعية . 
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وصلنا ردود هائلة من أفراد العائالت والذين لديهم الرغبة الشديدة 
ملعرفة املزيد عن فيروس نقص املناعة / االيدز. 

 قمنا بعمل ورشات عمل أخرى ولكن بعضها اقتصر على النساء 
الورشات  من  آخر  عدد  تنظيم  مت   . مومباي  ميناء  في  العامالت 

لعمال النقل الذين يعملون في مناطق املوانئ 
مراكز  في  أخرى  على مشاكل  تعرفنا  النشاطات  هذا  من خالل   
أصحاب  يقدمها  التي  التسهيالت  على  تعرفنا  وأيضا   ، العمل 
العمل وسياساتهم املتعلقة بفيروس نقص املناعة / اإليدز وعلى 
دور النقابة ، بداية وجدنا أن املسئولني ليسوا متحمسون للتركيز 

على هذه القضية . 

ولكن عندما أشركنا اإلدارة بالنشاطات وعندما اطلعوا على عدد 
وكنتيجة   . القضية  هذه  على  بالتركيز  اقتنعوا  العدوى  حاالت 
ميناء  الـ١٢  بني  من  ميناء  أول  مومباي  ميناء  أصبح  فقد  لذلك 
بسياساته  اإليدز   / املناعة  نقص  فيروس  يشمل  الرئيسية 

العملية" . 
 ، الهندية  والرصيف  النقل  احتاد عمال  ، هو سكرتير  ديزي  كالبان 
بفيروس  املتعلقة  مومباي  ميناء  أمانة  سياسة  في  عضو  وهو 
نقص املناعة / اإليدز ، وهو رئيس الـTDWU للتعليم حول فيروس 

نقص املناعة / اإليدز في مومباي.

القائمة على  التعليم  والذين يستعملون طرق  النقابات  معلمو 
على  التعرف  على  املتدربني  مساعدة  يستطيعوا  املشاركة 
املشاكل املتعلقة بفيروس نقص املناعة / اإليدز وإيجاد احللول لها، 
استعملت  ما  إذا  التي  الطرق  تلك  على  األمثلة  بعض  والتالي 

بطريقة فعالة فسوف تسمح للمشاركني بـ:
 

ֺ مواجهة مسألة السلوك اجلنسي . 
ֺ ربط السلوك اجلنسي بالعالقة مع فيروس نقص املناعة / اإليدز. 
بالسلوك  متعلقة  بهم  خاصة  فعل  ردود  تطوير  من  متكنهم   ֺ

اجلنسي . 
ֺ االتفاق على أفضل الطرق للسيطرة على السلوك اجلنسي . 

يجب أن تكون التمارين : 
ֺ حقيقية في إشراك الناس . 
ֺ سهلة التطبيق في امليدان . 

ֺ رخيصة ألثمن " استعمل أجهزة رخيصة " . 
ֺ مسلية جللب اجلماهير . 

 

القيام بعرض دور ما ملدة دقيقة واحدة 
ملدة  اجتماعية  مشكلة  بعرض  تقوم  الطريقة  هذه  أن  حيث   
للجمهور  بالتوجه  املعلم  يقوم  ذلك  بعد   . التوقف  ثم  دقيقة 
والطلب منهم مناقشة املسألة . عادة ما يؤدي هذا إلحداث نقاش 

قوي ، ومن فوائد ذلك : 

ֺ أنها قصيرة . 
ֺ ال تتطلب معدات أو أجهزة خاصة . 

ֺ من السهل سماعها ورؤيتها من قبل اجلمهور . 
وتطبيقها  تطويرها  وميكنهم  للمدربني  وممتعة  سهلة  إنها   ֺ

بسهولة. 
 

الرموز الصورية 
تعرض  حيث   . فقط  واألسود  باألبيض  رسومات  عن  عبارة  هي   
الرموز  بني  والفرق   . ما  لقضية  معينة  لقطة  الصورية  الرموز 

ما  رسالة  توصيل  إلى  تهدف  امللصقات  أن  وامللصقات  الصورية 
بينما الرموز الصورية تقوم بعرض مشكلة ما بحاجة إلى حل

 
ֺ كيف تستعمل الرموز الصورية. 

ֺ انظر إلى الرمز املصور . 
ֺ قم باستنتاج التصور حول ما يحدث . 

ֺ هل يحدث هذا في مجتمعك / أو مكان العمل ؟ . 
ֺ ملاذا يحدث ؟ 

ֺ كيف ميكن حل املشكلة ؟على من تقع مسؤولية احلل؟ 
ֺ هل أعجبنا الرمز الصوري ؟ هل نستطيع االستفادة منه ؟ 

هذا  معها  يتناسب  التي  النقاشية  االجتماعات  نوع  هي  ما   ֺ
الرمز الصوري ؟ 

 

دراما ملدة عشرة دقائق 
 

 يجب أن تقتصر الدراما على ما يقارب الـ ٦ مدربني ، حيث يقومون 
ومناظرة  نقاش  إلى  تؤدي  سوف  والتي  اجتماعية  قضية  بعرض 

حية . 
 األشياء التي يجب أخذها بعني االعتبار للدراما : 

ֺ يجب أن تكون قصيرة . 
من  أكثر  وقتا  يستغرق  سوف  الذي  النقاش  تالئم  أن  يجب   ֺ

الدراما. 
ֺ يجب كتابة النص بعناية فائقة . 

 

 األلعاب 
ֺ طريقة فعالة للتأكد من انتباه اجلمهور ومشاركتهم . 

ֺ تساعد في استرخاء اجلمهور " كسر احلواجز " . 
ֺ تعرض قضايا اجتماعية . 

ֺ جيدة إذا ما توفر جمهور منظم ووجد وقت كاف . 
 

الرصيف  عمال  نقابات  في  تعليمي  ضابط   ، واميري  إيفانز  لـ   
الكينية 

 الطرق القائمة على المشاركة لمعلمي فيروس نقص المناعة / االيدز 



في  املعلمني  احد  يعقد 
إتصال  جلسة  كانبور 
شخصية  تعليمية

لسائقي الشاحنات
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مشروع كافاش

 مؤسسة النقل التعاونية الهندية TCI: مشروع كافاش

إثراء حياة 
سائقي 

الشاحنات 
الهندية 

ملواجهة  العمل  أصحاب  يقوده  مشروع  هو   TCIالـ
فيروس نقص املناعة / اإليدز في قطاع نقل الطرق 

بني  األكبر  اجملموعة  يشكلون  الشاحنات  سائقي  إن 
الرجال الهنود من حيث احلمل لفيروس نقص املناعة 
بالوقاية  اخملتصة  البرامج  املعدية.  اجلنسية  واألمراض 
من فيروس نقص املناعة ركزت في الهند على سائقي 

الشاحنات ، وعلي مدار العقد املاضي . 
والهيكلة  للهند  السكانية  الطبيعة  فإن  ذلك  ومع 
الهندي جعلت من  النقل  السكانية اجملزأة في قطاع 
املستحيل جلهة واحدة التدخل وتأسيس عالقات حوار 

مع سائقي الشاحنات . 
غير  خليط  هو  الهند  في  الشحن  سائقي  خليط  إن 
مذاهب   ٩ األقل  على  هنالك  يوجد  حيث  متجانس 
الذي  الوقت  في  كبيرة  فوارق  هناك  أن  كما   . عرقية 
ميضيه السائقون بعيدا عن منازلهم . بحكم الطرق 
التي يسكونها فإن السائقني ملسافات بعيدة يقضون 
أوقات أكثر بعيدا عن بيوتهم من أولئك الذين يعملون 
داخل األقاليم . حيث أن ذلك يسهل نقلهم للوباء من 

األماكن األكثر انتشارا إلى تلك األقل انتشارا . 
 ضمنياً فمن املفترض أن الفوارق اإلقليمية والعرقية 
بعيدا  السائقون  ميضيها  التي  األوقات  مع  مشتركة 
التعرض  نسبة  بزيادة  تساهم  سوف  منازلهم  عن 

لفيروس نقص املناعة . 
النقل  ملؤسسة  االجتماعي  الذراع  وهي   TCIالـ
وإمداد  نقل  منظمة  أكبر  وهي  الهندية  التعاونية 
هندية دأبت على تطبيق مشروع كافاش وهو مشروع 
فيروس  من  الطويلة  املسافات  سائقي  حلماية  وطني 
وكل   ٢٠٠٧ ثاني  كانون  منذ  اإليدز   / املناعة  نقص 
بيل  مؤسسة  من  املقدمة  للمنحة  يعود  الشكر 

غيتس وزوجته ميليندا . 



 

نقص  فيروس  انتشار  وقف  هو  كافاش  مشروع  من  الهدف  إن   
املناعة بني سائقي الشاحنات للمسافات البعيدة وذلك من خالل :

 
سلوكيات  في  تغيير  طريق  عن  آمنة  جنسية  سلوكيات  ֺتبنى 

االتصال . 
سهولة  خالل  من  الذكرية  الواقيات  استعمال  على  ֺالتشجيع 

احلصول عليها . 
خالل  من   STI املعدية  اجلنسية  األمراض  حاالت  من  ֺالتقليل 

املداخالت الطبية . 
 

تدخل الشبكة الوطنية 
نقل  رئيسي معظمها محطات  البرنامج متوفر في ١٦ موقع  إن 
إستراتيجية  بطريقة  املواقع  اختيار  مت   . البضائع  عبور  ومحطات 
بنيت على أساس العدد املتوفر من سائقي الشاحنات للمسافات 

البعيدة والوقت الذي ميضونه في ذلك املوقع . 
 

تغيير سلوك التواصل 
االتصال  احلوار مبني على  إبداعية في  البرنامج يستخدم طريقة 
الشخصي . حيث أن هنالك ٣٦٠ مدرب من بينهم سائقني ال زالوا 
على رأس أعمالهم وآخرين من املتقاعدين وآخرين متطوعني حيث 
 . املناطق  كافة  على  توزيعهم  ومت  وتدريبهم  توظيفهم  مت 
املدربون  يقوم  احلوار  على  بنيت  تعليمية  أدوات   ٩ وباستعمال 

بالتحدث لـ٥٩ ألف سائق شاحنة شملهم البرنامج شهريا . 
 

احلوار املبني على التواصل الشخصي 
ֺيوجد في كل جلسة تدريبية ١٠-١٢ مشارك . 

ֺيتم استخدام ٩ أدوات تعليمية . 
ֺيقوم بإعطاء اجللسة اثنان من سائقي الشاحنات . 

ֺمدة اجللسة ٩٠ دقيقة . 
التركيز من خاللها على عرض املشاكل  ֺاجللسات مكثفة ويتم 

والتوصل إلى حلول يتم االتفاق عليها من املشاركني . 
مثل  البرنامج  عناصر  مع  متزامن  اجللسات  وعدد  ومكان  ֺوقت 
طريق  عن  املتوفرة  الصحية  اإلمدادات  وخدمات  اإلعالم  وسائل 

عيادات متنقلة . 
ֺمراجع املراكز الطبية متوفرة ألولئك احملتاجني للعناية الطبية . 

 

حتسني احترام الذات 
بني  اخلطير  للسلوك  األسباب  أهم  الذات هو من  احترام  إن عدم   
بتحسني  املساعدة  يحاول  البرنامج   ، الشاحنات  سائقي 
السلوكيات املتعلقة بالصحة ، ويشجع على املمارسات اجلنسية 
اآلمنة ، ويشجع على االستفادة من اخلدمات الطبية واملتوفرة في 

عيادات كوشي اململوكة للبرنامج . 
إعالمي شهريا موجه جلمهور  ألف نشاط  بعمل  يقوم  البرنامج   

يقدر بـ ٥٨ ألف سائق . 

عرض مسرحيات في الشوارع : ١٢-٢٤ مسرحية تعرض شهريا . 
 على األقل يتم عرض ٣ نصوص مختلفة حول أفكار متغايرة كلها 
اخلرافات  تبديد  وإلى  سليمة  طبية  سلوكيات  حتقيق  إلى  ترمي 
الواقيات  الستعمال  وتروج  املعدية  اجلنسية  باألمراض  املتعلقة 
وعلي  املواقع  في كل  املسرحيات  تلك  يتم عرض  ، حيث  الذكرية 
من  هذا   . واألفكار  النصوص  تغيير  يتم  ذلك  بعد   . أشهر   ٣ مدار 

شأنه تدعيم رسالة البرنامج والتركيز على فكرته . 
 

املعلومات ، التعليم ، واالتصال IEC املعزز باأللعاب : 
 يتم عمل ٤٨ لعبة في كل موقع شهريا وتتزامن هذه األلعاب مع 
تعتبر وسائل مفيدة  األلعاب  وهذه   . الصحية  البرامج  بث  أوقات 

لزيادة الوعي الصحي .

وكذلك  شهريا  موقع  كل  في  أفالم   ٤ عرض  يتم   : األفالم  عرض 
تعرض في مكاتب النقل ومراكز املغادرة ويتبعها جلسات إرشادية. 

 
برامج املعلومات أو مهرجانات سائقي الشاحنات : من ١ إلى ٣ 

في كل موقع سنويا حيث يزيد عدد احلضور عن ١٢٠٠ سائق. 
 

(STI) إدارة األمراض اجلنسية املعدية
 إن العيادات اململوكة للبرنامج واملسماة كوشي هي موجودة في 

كل املواقع .  

عرض ملسرحيّة في أحد 
شوارع كانبور

عيادة عبر األقمار 
اإلصطناعية أثناء 

العمل
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سلسلة عيادات كوشي الوطنية تقوم بـ : 

ֺتقدمي العناية الطبية املميزة من خالل فريق طبي متواجد على 
الدوام مكون من أطباء أكفاء وممرضات متمرسات ومستشارين . 

ֺاستشارات طبية مجانية ، ولكن يتم دفع ثمن العالج . 
سائقي  جملتمع  العامة  بالصحة  تهتم  كوشي  عيادات  ֺإن 

الشاحنات وتقوم بعالج األمراض اجلنسية املعدية . 
األمراض  لعالج  املتبع  البروتوكول  هو  األعراض  على  ֺالسيطرة 

اجلنسية املعدية مع إرشادات طبية شاملة . 
ֺالبرنامج يستثمر قدرات الفريق الطبي ويقوم باملراقبة الصارمة 
على نوعية العناية الصحية من خالل فريق متخصص باألمراض 

اجلنسية املعدية . 

العيادات املتنقلة 
الوقت  في   ٨٠ عددها   ) متنقلة  عيادات  بتأسيس  قام  البرنامج   
احلالي ) في املواقع الكبيرة وذلك بتوظيف طاقم طبي آخر في كل 
موقع . هذه العيادات تتواجد في مواقع النقل للمسافات البعيدة 
حافالت  أو  خيام  داخل  العيادات  هذه  توجد  حيث  منها  بالقرب  أو 
متنقلة . يتم تقدمي العالج للمستخدمني وتوصيله إلى أماكنهم . 
يقوم البرنامج حاليا بعالج ثلثي املراجعني عن طريق هذه العيادات 
تسمى  أيضا  حيث   ) كوشي  عيادات  طريق  عن  اآلخر  والثلث 
بالعيادات الثابتة ). يتم التعامل مع ٢١ ألف حالة مرضية شهريا 

حيث أن منها ٤٨٠٠ حالة مرض جنسي معدي . 
 

 التسويق االجتماعي للواقيات الذكرية 
الشاحنات  الذكرية لسائقي  للواقيات  بالتسويق  يقوم  البرنامج   
كيفية  بتوضيح  يقومون  احملالت  أصحاب   . تقليدية  غير  بطريقة 
ذكري  واقي  ألف   ١٣٥ مجموعه  ما  بيع  يتم   ، الواقيات  استعمال 

شهريا من خالل البرنامج . 
 

إشراك الشركات 
بالنسبة  الشاحنات يشكلون مجتمعا كبيرا ومهما  إن سائقي   
للشركات وخاصة في قطاعات النقل . البرنامج قام بعمل شراكة 
مع شركات نفط كبرى ، وشركات إطارات وبعض الشركات األخرى 
حيث أسهمت تلك الشركات بنشاطات مختلفة مبا في ذلك تقدمي 
التحتية  البنية  بناء  في  واملساعدة  األنشطة  من  لكثير  العون 

للعيادات وطباعة املواد الدعائية . 
 

إجنازات البرنامج 
 

شهريا  اجملموع   ألنشاط  
للسنة احلالية  ٤حزيران-٨ متوز    
                ٥٩٠٠٠ ٢٫٣٩ مليون   كشف طبي 
              ٨٥٠٠٠  ١١١٣٣٤٤  الذين حضروا احلملة  

اإلعالمية        
               ١٢٠٠٠٠ ٣٫١٢ مليون    تسويق الواقيات الذكرية  
               ١٨٥٠٠  ٥١٢٢٧٠  مجموع معاجلات سائقي  

الشاحنات         
                 ٤٦٠٠  ١٢٧٨١٦  معاجلة سائقي الشاحنات  
من األمراض اجلنسية املعدية                                                 

 

 املواقع 
 في عام ٢٠٠٧ قامت الـTCIF بعمل مسح جغرافي وذلك من أجل 
إضافة مواقع مهمة . مت بحث ودراسة القطاعات التالية واملهمة 

ألساطيل الشاحنات :
 

ֺمواقع مخصصة للشحن .
ֺاملوانئ . 

ֺمواقع للشركات التي ال تستخدم مواقع الشحن التجارية . 
ֺشركات النقل السريع والتي لها مواقعها اخلاصة بها والتي عادة 

ال تقوم بالتحميل والتنزيل من املواقع املتوفر فيها البرنامج . 
 

ملنظمة  أعطيت  والبحث  الدراسة  نتائج  فإن  لذلك  وكنتيجة   
اخلطة  من  جزءا  وأصبحت   NACO الوطنية  اإليدز  على  السيطرة 
حتت  الشاحنات  لسائقي  جديدة  مواقع  لفتح  اإلستراتيجية 
القانون رقم NACP III. ومن املتوقع أن يقوم الـITF بدور النصح على 
والذي  الوطني  الشاحنات  سائقي  مؤمتر  في  الوطني  املستوى 

.NACOتعقده الـ

عمليات مراقبة صحية 
لسائقي الشاحنات في 

عيادة عبر القمر 
الصناعي في فاراناسي.

تسويق الواقيات 
الذكرية في األماكن غير 

التقليدية

مشروع كافاش
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اإلحتاد  في  ناشط 
املكسيكي ملستخدمي 
ال الترام يتكلّم مع العمّ

مكافحة فيروس نقص المناعة 
/ اإليدز في أمريكا الالتينية 

ن حالة فيروس نقص املناعة في أمريكا الالتينية بقيت     
مستقرة على مدى العقود املاضية ، بالرغم من أنه ال ميكن    
أولئك  إن عالج   . أنها مشجعة  احلالة على  إلى تلك  النظر   
وذلك  املنطقة  في  كثيرا  في  كثيرا  حتسن  قد  بالفيروس  املصابني 
بسبب توفر املضادات احليوية من خالل اخلدمات الصحية . البرازيل 
نقص  لفيروس  املضادة  األدوية  وتوزيع  بإنتاج  املتفوقة  الدولة  هي 

املناعة . 
إن األرقام تشير إلى أن حوالي ١٨١ ألف برازيلي ناقل للفيروس قد مت 
أعطاهم العالجات للغاية نهاية عام ٢٠٠٧ ، وهذا ما يقارب من ٨٠٪ 
من أولئك الذين بحاجة لعالج فوري . وهناك دول أخرى أيضا تتوفر 
فيها العالجات مثل األرجنتني وتشيلي واملكسيك وبنما وفنزويال ، 
ولكن ال تتوفر العالجات في دول مثل االكوادور ومعظم دول أمريكا 

الوسطى . 
 إن العمل للوقاية من فيروس نقص املناعة في أمريكا الالتينية كان 
محدودا وذلك إلى حد ما بسبب اعتماد هذه الدول على املنظمات 

غير احلكومية والبرامج العاملية . 
الفقر  إلى  عائد  للوقاية  برامج  وجود  لعدم  الرئيسي  السبب  إن   

وجود  لعدم  وأيضا   ، املنطقة  تلك  بلدان  في معظم  املوارد  ونقص 
الرغبة لدى بعض احلكومات . 

 ومع ذلك هناك بعض الدول التي تفوقت في مكافحة اإليدز وذلك 
العار  من  اخلوف  وإنهاء  اإليدز  من  للحماية  توعية  حمالت  بعمل 

املوجود في مجتمعات أمريكا الالتينية . 
 النقابات تبدي اهتماما أكثر في هذه القضية ، وذلك ليس فقط 
أيضا  ولكن  لديهم  أعضاء  يكونوا  قد  املصابني  بعض  أن  بسبب 

بسبب التزام النقابات مبحاربة التمييز . 
من  كثير  قامت  فقد   ، النقابية  النشاطات  هذه  تصاعد  بسبب 
النقابات التابعة للـITF بعمل حمالت مختلفة ، ففي كوستاريكا 
الوطنية  والبناء  النقل  عمال  نقابة  فإن   ، املثال  سبيل  على 
بإرشادات من  لتزويد عمالها  UNATROPYT تقوم بعمل محادثات 
وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  املناعة  نقص  بفيروس  الوعي  زيادة  أجل 
التوظيف واألمن االجتماعي ودائرة الوعي من فيروس نقص املناعة / 

اإليدز في وزارة الصحة . 

إ

واضح فرق  لعمل  الالتينية  أمريكا  في  العمال  احتادات  به  تقوم  الذي   ما 
 فيما يتعلق بفيروس نقص املناعة / اإليدز ؟ تقرير ألفونسو باهينا
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 / المناعة  نقص  فيروس 
الالتينية  أمريكا  في  االيدز 

إحصائيات مروعة 
البحث الذي قام به برنامج فيروس نقص 
 UNAIDS املناعة / اإليدز في األمم املتحدة
إصابة  متت   ٢٠٠٧ عام  وخالل  أنه  أظهر 
١٤٠ ألف شخص بفيروس نقص املناعة 
 . مليون   ١٫٧ للفيروس  احلاملني  عدد  وأن 
فيروس  سببه  الذي  املوتى  رقم  قدر  وقد 
اإلحصائيات  ألف.  بـ٦٣  املناعة  نقص 
عدد  أن  إلى  تشير  مشجعة  الغير 
األشخاص املصابني سوف يصل إلى ٣٫٥ 

مليون بحلول العام ٢٠١٥. 
 إن كثيرا إن أكثر أعداد املصابني هم في 
البرازيل واملكسيك . بناءً على إحصائيات 
في  الرئيسية  الدول  فإن   UNAIDSالـ
املنطقة وبأعداد كبيرة من املصابني هي : 
أكثر  املكسيك  ألف،   ٧٣٠ بعدد  البرازيل 
من ٢٠٠ ألف ، كولومبيا بعدد ١٧٠ ألف ، 
وسط  في   . ألف   ١٢٠ بعدد  أألرجنتني 
األكثر  الدولة  هي  غواتيماال  فإن  أمريكا 
ألف)   ٥٩) املصابني  رقما  في عدد حاالت 
ولكن دوال أخرى مثل بيليز ، غويانا ، بنما 
نسب  أعلى  لديها  يوجد  وسورينام 
أما   . سكانها  عدد  إلى  نسبة  إصابات 
بالنسبة لنوع اجلنس فقد ثبت أن  ٧٤٫٩٪ 
هم من الرجال و ٢٥٫١٪ من النساء هذه 
بني  فيما  لإلصابات  باخلطر  تنذر  النسب 
العدد  أن  حيث   ٢٠٠١ عام  منذ  النساء 
ألف   ٥٥ بلغ  النساء  بني  لإلصابات  املقرر 
األكثر إصابة بني  الدول  حالة عام ٢٠٠٧. 
والبيرو  والبرازيل  األرجنتني  هي  النساء 
واإلصابة  االنتشار  طرق  إن  واالروغواي. 
بشدة  تتغاير  عليها  التعرف  مت  التي 
جنوب  ففي   . املنطقة  على  اعتمادا 
األسباب  فإن  واملكسيك  أمريكا 
غير  اجلنس  إلى  عائدا  للعدوى  الرئيسية 

اآلمن وللتجارة اجلنسية . 

األدوية  وتوزيع  إنتاج  في  تفوقت  التي  الدولة  هي  البرازيل 
لمكافحة فيروس نقص المناعة

حيث  الوقائية  باملعلومات  خاصة  أيام  بترتيب  النقابة  قامت 
ذكورا    عمالها  لكل  األمل"  "طريق  ألفيديو  شريط  عرضت 

وإناثا. 
 في املكسيك قامت نقابة ATM بترتيب أيام خاصة باملعلومات 
مع  العاملي  اإليدز  يوم  بذكرى  نشاطات  عمل  وكذلك  الوقائية 

عمالها في أماكن مختلفة . 
النقابة         قامت  والتعليم  والثقافة  الترام  لعمال  أسبوع  أول  في 
فلم         بعرض  وأيضا  املناعة  نقص  فيروس  عن  معلومات  بتوزيع 

"طريق األمل" . 
أيضا قامت النقابة بعمل اجتماع عام وعادي حيث قاموا بتزويد 
النشرات املعلوماتية حول طرق الوقاية من اإليدز وقاموا بتوزيع 

ألواقيات الذكرية . 
 ASSA املكسيكية  اجلوية  واملالحة  الطيران  مضيفي  نقابات 
استغلت اليوم العاملي اإليدز ، حيث قامت بتوزيع نشرة من ثالث 

صفحات وأوشحة حمراء على ٣٥٠٠ عضو لديها . 
وأيضا قامت بتوزيع نسخ من فيلم الـITF على معاهد مختلفة 
 ، املدارس   ، التوثيق  مركز   ، النسائية  الصحة  عيادات  بينها  من 
بتوزيع  قامت  التي   ) املصرفية  واملؤسسات  الريفية  املرأة 

الواقيات الذكرية للمراكز الصحية واجلامعات ) . 
 النقابات األرجنتينية هي صاحبة الفضل بتزويد أعضاءها 

باخلدمات الصحية ، حيث أن العديد منها قام بتطبيق مبادرات 
بقصد  وذلك   ، األمراض  من  والعالج  بالوقاية  متعلقة  محددة 

حتسني نوعية احلياة لعمالهم وعائالتهم . 
 ، النقابية  املنظمات  من  كثير  موقف  في  واضح  تغيير  هنالك 
الوباء  على  للسيطرة  الوحيدة  الطريقة  أن  إذ  ضروري  وذلك 
ولعالج  من  للوقاية  مبادرات  خالل  ومن  الوعي  زيادة  في  يكمن 

فيروس نقص  املناعة / اإليدز . 
باملرض  املصابني  العمال  أن  من  التأكد  أيضا  الضروري  ملن  وإنه   
دعم  من  يتمكنوا  كي  متييز  أي  دون  الئقة  بحياة  يتمتعون 

 . عائالتهم 
األكبر    االهتمام  لديها  التي  املنظمات  هي  النقابات  أن  حقيقة 
أن     يظهر  هذا   . ألعضائهم  احلياة  ونوعية  الوظيفية  باألحوال 
مكافحة        في  هام  دور  وتلعب  كبرى  أهمية  النقابية  للحركات 

فيروس نقص املناعة /اإليدز.

سائقي  مع  التواصل 
أمريكا  في  الشاحنات 

الالتينية
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المشروع الهندي

كاباهي  نيشي  تقرير 
اإلبداعي  املشروع  حول 

لرفع الوعي في الهند
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  ـحطة سكة حديد كوشن ارناكوالم  إستضافت  م
ً عند زيارة قطار الوشاح األحمر لها.   ً فريدا ً قطارا مؤخرا  
العجالت  على  اإليدز   / املناعة  نقص  فيروس  معرض   
توقف في احملطة رقم ٧١٨ من رحلته، بعد أن سافر عبر ١٦ والية 
هندية. إستضاف أكثر من ٧٠٠,٠٠٠ زائر منذ أن بدأ في ١ كانون 
األول ٢٠٠٧، يوم األيدز العاملي، حيث ساعدت سونيا غاندي بإطالق 

املشروع.
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األحمر  الوشاح  قطار  إنّ 
ملقاومة  فريد  مشروع 
 / املناعة  نقص  فيروس 

اإليدز

زال  ما  لقضية  قطار  تخصيص  بها  يتم  التي  األولى  املرة  إنها   
يعتبرها الكثير محرمة وهي قضية فيروس نقص املناعة / أاليدز. 

 آالف الناس من كل األطياف جتمعوا لزيارة املعرض ، كانت هناك 
للسيطرة  كثيرا  املتطوعون  وعانى   ، املدخل  عند  طويلة  طوابير 

على اجلماهير . 
 

لفهم  كبيرا  اهتماما  أظهروا  الزوار   
مشكلة اإليدز وتأثيراته

 

راجيف  مؤسسة  بني  مشترك  مشروع  هو  األحمر  الوشاح  إن   
يقوم   .NACO الوطنية  اإليدز  على  السيطرة  ومنظمة  غاندي 
نقص  فيروس  للتوعية حول  عام  ملدة  الهند  عبر  بالسفر  القطار 
دائرة  تغطي  سوف  والتي  حافلتان  القطار  يرافق  االيدز.   / املناعة 

قطرها ٦٠ ميل مركزها  احملطات ومتتد إلى القرى . 
زيادة  بهدف  الداخلية  املناطق  ٢ جتوب  أيضا كرفانات عدد  هنالك 
وعن طريق  الشوارع  في  وذلك عن طريق عمل مسرحيات  الوعي 
وكلها  واملرئية  الصوتية  التكتيكات  وبعض  الفكاهية  القصص 

تهدف ملكافحة عدوى فيروس نقص املناعة واخلزي والتمييز . 
 السيد سوبريا ساهو وهو مدير جمعية التاميل للسيطرة على 
اإليدزTANSACS  قال : " إن حملة الوشاح األحمر سوف تساعد 
نقص  بفيروس  املتعلقة  القضايا  وإناثا على فهم  ذكورا  الشباب 

املناعة / اإليدز " . 
نقص  فيروس  جوانب  كل  حول  معلومات  تتواجد  القطار  داخل   
مواد   ، تعليمية  مواد  على  تشتمل  املعلومات   . املناعة/اإليدز 

سمعية ومرئية ، وجلسات تفاعلية وإرشادية . 
وتأثيراته.  اإليدز  مشكلة  لفهم  كبيرا  اهتماما  أظهروا  الزوار   
وامللونة  البراقة  الباصات  إلى  للذهاب  املراهقني  دفع  الفضول 
اللمس  شاشات  باستعمال  وقاموا  واألخضر  واألحمر  باألصفر 
والنماذج ثالثية األبعاد ملعرفة الفكرة من وراء ذلك وقاموا بالتحدث 

مع املتطوعني . 
 املنظمات غير احلكومية أيضا قامت بلعب دور حيث قامت بوضع 
مؤسسة   . اإليدز   / املناعة  نقص  بفيروس  الوعي  لزيادة  أكشاك 
موظفي ميناء كوهني والتابعة للـITF أيضا قامت بوضع أكشاك . 
وقام متطوعوها بالتفاعل مع الزوار حيث قاموا بتوزيع الكراسات 
وأوراق اللعب والشارات ونسخ من مجلة األجندة وبعض املقاالت 

عن فيروس نقص املناعة / اإليدز . 
فرصة  يعتبر  احلدث  أن هذا  وعبروا عن  اجلهود  الزوار  قدر معظم   
اصطحبوا  الذين  املدرسون   . كبيرة  معلومات  الكتساب  لهم 
طالبهم قالوا إن هذا احلدث يعتبر فرصة لكسر اجلمود بينهم وبني 
الطالب وبالتالي البدء مبناقشات متعلقة باجلنس للذكور واإلناث 
. أولئك الذين  وهي قضية لم يتم مناقشتها بانفتاح لغاية اآلن 
األمر  بادئ  في  واحليرة  باالرتباك  شعروا  عائالتهم  اصطحبوا 

ولكنهم خرجوا من القطار وعلى وجوههم البسمة . 
 القطار اآلن على وشك العودة إلى دلهي املكان الذي انطلق منه 
قبل ما يقارب العام حيث قام بزيارة ما يقارب ٤٠ ألف قرية هندية. 
كان هناك ما يقارب ٢٠٠٠ ممثل موجودون في احملطات التي يتوقف 
فيها القطار إلعطاء املعلومات بلغة املقاطعة احمللية . إننا نأمل أن 
يخلق حدث الوشاح األحمر ثورة في الوعي املتعلق بفيروس نقص 

املناعة / اإليدز .
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وجه له  اإليدز   / املناعة  نقص  فيروس  أن  قيل  ـقد   
بني العالية  اإلصابة  نسبة  بسبب  وذلك   ، نسائي    
 . إفريقيا  في  وكذلك  آسيا  في  النساء   
لفيروس  احلاملني  من   ٪  ٦٠ تقريبا  نسبته  ما  تشكل  النساء   
نقص املناعة في أفريقيا ، وجنوب أفريقيا وزامبيا وزميبابوي ، حيث 
أن أكثر من  ٧٥٪ من احلاملني والذين أعمارهم تتراوح بني ١٥-٢٤ 
سنة هم من اإلناث . في جنوب وجنوب شرق آسيا فإن ٣٥ ٪ من 

أولئك املتعايشني مع فيروس نقص املناعة هم من النساء . 
 بنسبة لنقابة الـITF فإنه من املؤكد أن أفضل الطرق للتعامل 
مع فيروس نقص املناعة / اإليدز يجب أن يشمل األعضاء النساء. 
هناك كثير من النساء أعضاء في شبكة الـITF ملكافحة فيروس 
على  يأخذن  والناشطات  املعلمات  النساء   . املناعة/اإليدز  نقص 

النقل  التعامل مع عمال  عاتقهن أصعب قضية شخصية في 
حول العالم وعلى الصعيد اليومي . 

الـITF أمثلة جيدة عن   على مر السنوات القليلة املاضية قدم 
العمل التعليمي للنساء في النقابات وعن النساء العامالت في 

مجتمعات النقل وأولئك القريبات من أماكن العمل . 
إلى نقل  تؤدي  التي  للغاية ألن كثير من األسباب  إن هذا مهم   
ال  عندما   . املرأة  بضعف  تتعلق  للنساء  الرجال  من  العدوى 
تستطيع املرأة وضع شروط االتصال اجلنسي - استعمال الواقي 
الذكري على سبيل املثال - أو اغتصابها - فإن ذلك عائد إلى أنها 

ال متتلك القوة الكافية لعمل ذلك .
اإليدز   / املناعة  نقص  فيروس  وباء  على  األنوثة  إعطاء صفة  إن   

عائد أيضا إلى قلة تعليم النساء . 

ل
في لعبه  العمال  احتادات  في  النساء  تستطيع  الذي  ألدور   ما 

مكافحة فيروس نقص املناعة / اإليدز ؟   تقرير سارة فينكي

مرض اإليدز  و النساءمرض اإليدز  و النساء
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المرأة

حديثا قالت رئيسة ايرلندا السابقة ماري روبنسون والتي تتولى اآلن 
من  أكثر  تكون  أن  يجب  النساء  حقوق  :إن  العرقية  العوملة  مبادرة 
رئيسية في املناظرات املتعلقة بفيروس نقص املناعة / اإليدز ويجب 
االستماع إلى صوت النشطاء في هذا اجملال . وإن احتادات العمال لها 

دور هام ملعاجلة عدم التوازن املوجود . 
 ITFيقمن بدورهن في الوقت احلالي . ناشطات الـ ITFالنساء في الـ
على  التغلب  استطعن  املناعة/اإليدز  نقص  فيروس  مجال  في 
إيجابي للرجال والنساء على  معوقات العنصرية ليظهرن  كمثال 

حد سواء . 
 ولكن النقابات تستطيع عمل املزيد ، يجب أن نضع أولويات العمل 
على أساس املساواة اجلنسية إلعطاء النساء دورا أكبر . عندما يتم 
جاهزية  أكثر  يصبحن  سوف  القيادة  هيكلة  في  النساء  إشراك 

للعب دور أكبر في مكافحة فيروس نقص املناعة / اإليدز . 
لقد قمنا باتخاذ خطوات أولية قيمة لوضع النساء في قلب حدث 
فيروس نقص املناعة / االيدز. املعلمون والذين يعملون في هذا اجملال 
على  النساء  مقدرة  على  التأكيد  في  واستمرارية  وضوحا  أبدوا 
استعادة القوة - وفي الوقت نفسه املساهمة في بناء عالم أفضل. 

 

 
 

اكوليه بيفونا ادانتيلي، سينترابال
 

 " كامرأة فإنه من السهل علي العمل على هذه األسئلة . فأنا أوال 
نقص  فيروس  كفاح  في  مشاركة  أنا   . اجتماعية  عاملة  وأخيرا 
الرجال  جانب  إلى  العمل  كإنسانة  واجبي  وأعتبره  االيدز   / املناعة 

لإليفاء بتعهداتنا وحتسني الظروف املعيشية لعمالنا . 
 في البداية واجهنا بعض املوانع ألن احلديث مبوضوع اجلنس محرم . 
وتصميمنا  حلماسنا  والشكر  تبددت   قد  التخوفات  هذه  ولكن 
التدريب  بعض  أيضا  تلقيت  وقد   . زمالءنا  احتياجات  إلى  للوصول 

املتعلق بالقيادة . 
 الرجال يرغبوا أن تقود النساء جلسات التوعية . إن ذلك يعطيهم 
اإلجابة  النساء  على  يتوجب  والتي  صارخة  أسئلة  لطرح  الفرصة 
اللواتي  النساء  لدى  القيادة  إمكانية  لتعزيز  حاجة  هناك  عليها. 

يتوجب عليهن االنخراط مع الرجال. 
يوجد لدينا ٢٥ امرأة تعمل كمعلمة داخل شبكة الـITF. في عملنا 
املساواة  بقضايا  املتعلقة  املشاكل  من  كثيرا  نواجه  اليومي 
إلى  للوصول  التحديات  تلك  نتخطى  أن  نحاول  ولكننا  اجلنسية. 

مبتغانا . 
 بعض الرجال ال يحبون أن يروا النساء يناقشن هذه األسئلة (خاصة 
في اجملتمعات اإلسالمية) بعض الرجال يعتقدون أنهم يعرفون كل 

شيء . 
النساء هذه  تناقش  أن  أنه شيء ال أخالقي  الرجال يعتقدون  بعض 
األسئلة وسوف يؤدي ذلك إلى التفرقة واخلزي . وفي بعض األحيان 

يرغب الرجال بإخافتنا أو إلقاء النكت علينا . 
 ولكننا حققنا الكثير من خالل عملنا ، لقد زدنا من الوعي من خالل 
احلديث واحلمالت املتعلقة بفيروس نقص املناعة / اإليدز . لقد أنشأنا 
برنامج لعمل الفحوصات . نقوم بعمل اتصاالتنا من خالل الكتيبات 

وامللصقات والالفتات ، وقد قمنا بتدريب املعلمني " . 
 

رينوكا الكشميراج سريدهار ،نقابة مزدور اجلنوبية لسكك 
احلديد 

 
 " كامرأة عمالية نقابية أقوم بالتنسيق مع رفاقنا من الرجال وذلك 

جعل العمل ضد مرض اإليدز أكثر سهولة . 
. إن   بداية واجهت النساء بعض املصاعب بتبادل ونشر املعلومات 
التدريب الذي قام به الـITF ساعد الرفيقات على التعلم أكثر عن 
املوضوع مبا في ذلك املصطلحات الطبية . وقد أصبح األمر اآلن أكثر 

سهولة على النساء للعمل على مكافحة العدوى . 
 فيروس نقص املناعة/االيدز هو قضية مراكز العمل ، ليس ألنه فقط 
يؤثر على القوة العاملة ولكن أيضا فإن أماكن العمل تستطع لعب 

دور هام للحد من انتشار وتأثير الوباء . 
 إن النقابات تلعب الدور الرئيسي في أماكن العمل حيث يساعدوا 
بإيقاف انتشار فيروس نقص املناعة /االيدز بالتعاون مع املوظفني . 
فإن  لذلك  أعضاءهم  ميتلكها  التي  اخللفية  بنفس  يتمتعون  إنهم 

إيصال الرسالة أسهل . 
األيام األخيرة  . في  الوعي   لهذا السبب عملنا بجد لرفع مستوى 
قامت نقابة مزدور للسكك احلديدية اجلنوبية بالتعاون مع مجلس 
إدارة تاميل نادو لإليدز وأيضا بالتعاون مع نادي تشيناي للروتري بعمل 
بعمل  وقمنا  املناعة/االيدز  نقص  فيروس  عن  توعية  حمالت 

اجتماعات في مباني ومدارس سكك احلديد . 
املناعة/اإليدز  نقص  فيروس  عن  كتيب  آالف  عشرة  بتوزيع  قمنا 

وصممنا على أن تصل نسخة لكل بيت . 
 ITFتأسست جمعية الوشاح األحمر التابعة لنقابتنا بعد أن قام الـ 
على  النساء)  من   ١٢) رفيق   ٢٥ بتدريب  وقام  التعليمية  ببرامجه 

مواضيع فيروس نقص املناعة/اإليدز . 
وكيف   ، املرض  عن  بالتفصيل  املدربني  بتدريب  قامت  الورشة 
بإمكانهم رفع مستوى الوعي وكيف بإمكانهم توصيل فكرة عمل 
االستشارات للمرض بفيروس نقص املناعة / اإليدز لهم وألقربائهم. 
اإليدز  يوم  مبتابعة  تقوم  نقاباتنا  في  األحمر  الوشاح  جمعية  إن   
العاملي في ١ كانون الثاني وأيضا يوم املرأة العاملي في ٨ آذار من كل 
عام . قمنا بعمل حمالت التوعية عن فيروس نقص املناعة / اإليدز 

ملوظفي سكك احلديد العامة أيضا في محطات القطارات . 
وتوزيع  امللصقات  بعرض  قمنا   ، املعارض  خالل  من  عملنا  لقد 

الكراسات والكتيبات ، وقمنا بتوزيع الواقيات الذكرية . 
 املسئول الطبي في سكك احلديد قام بالثناء على عملنا وعمل جلنة 
الوشاح األحمر في نقاباتنا . أكثر من مئة عامل في سكك احلديد 
قاموا بعمل الفحوصات في مستشفى سكك احلديد . إنهم على 

وعي بأخطار نقل الدم وهنالك أيضا وعي أكثر عن اجلنس " . 

مشروع نقابي في الهند 
لرفع الوعي

ذلك  إن   ، التوعية  جلسات  النساء  تقود  أن  يرغبون  الرجال 
على  يتوجب  والتي  صارخة  أسئلة  لطرح  الفرصة  يعطيهم 

النساء اإلجابة عليها 



نقصإ بفيروس  العدوى  من  خطر  في  واملتنقل  الهائل  البحارة  عدد  ن   
انتشار  نسبة  عن  أبلغت  البحارة  دول  من  كثير  أن  حيث   . املناعة   
من  اجملموعة  لهذه  اخلطر  عوامل  في  يبحث  البحث  هذا   ، عالية   

العمال . 
 ميتلك البحارة معرفة كبيرة مبا يتعلق باألمراض اجلنسية ، ويعود الفضل بذلك 
، وللمعلومات الصحية التي  للتعلم ، ولكثرة البرامج التثقيفية في بالدهم 
يزودوا بها أثناء العمل باإلضافة إلى تزويدهم بالواقيات الذكرية بينما هم على 

ظهر السفن . 
 بالرغم من كل تلك املداخالت إال أن كثير من البحارة يقومون بأعمال جنسية 
غير آمنة ويبقون في دائرة اخلطر بسبب عوامل صناعية وأخرى متعلقة بالعمل 

مبا في ذلك املناخ . 
التقدم التكنولوجي في تفريغ  البحارة يقضون وقتا قليال في املوانئ بسبب   
احلاويات ، هذا ال يلغي سلوكهم الباحث عن اجلنس . لدى البحارة املقدرة على 
في  أسبوعا  تستغرقهم  كانت  التي  األشياء  إن   ، الوقت  تغيرات  مع  التكيف 
امليناء يستطيعون اآلن عملها بيوم واحد أو بضع ساعات مبا في ذلك األعمال 

اجلنسية . 
  

 عوامل اخلطر املؤدية لفيروس نقص املناعة 
 وجود احلانات في املوانئ ، وتوقع مسارات السفن ، نوعية السفينة ، رتبة البحار، 

والضغط النفسي على منت السفينة كل ذلك يسهم في ضعفهم . 
سواءً   اجلنسي  سلوكهم  حيث  من  البحارة  عند  فروق  أية  مالحظة  تتم  لم   
البحارة يتصرفون بطريقة مختلفة  إن  ال.  أم  ، متزوجون  أو كبارا  كانوا صغارا 

عندما يكونوا بعيدين عن منازلهم وهذا يعني التعامل مع اجلنس التجاري . 

البحـــارة
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البحارة 
والصحة 
الجنسية 

دون اليسيو لوسيرو يعرض بحث جديد 
عن سلوك البحارة اجلنسي 



هذه  مثل  في   . املعدية  اجلنسية  األمراض  انتشار  في  دور  تلعب  الذكورة  إن   
 . الذكورة  من  متفاوتة  درجات  هناك   ، املسيطرة  هي  الذكورة  فإن  امليادين 
التعويض اجلنسي يتجلى باالنشغال اجلنسي مع العمال األدنى رتبة على منت 

السفينة . 
 استعمال الواقيات الذكرية ال يتوقف على السعر بل على استمرارية العالقة. 
الواقيات  تستعمل  ال   . اجلنس  لعمال  دائم  دخل  مصدر  يشكل  يجعله  هذا 

الذكرية بالعالقة اجلنسية بني البحارة وعمال اجلنس . 
 إن العالقة اجلنسية تستمر إذا كانت لدى البحار عقد دائم مع سفينة ال يتم 
العقد  ينتهي  وعندما   ، النساء  من  أطفال  البحارة  لبعض   . مسارها  تغيير 

تنتهي العالقة . 
عمال اجلنس لديهن عالقات متعددة مع بحارة مختلفني . رمبا يصل أصدقائهن 
في نفس الليلة وفي نفس الوقت ، فيقوم البحارة بتطبيق اتفاقية شرفية فيما 

بينهم . 
 إن عمل الفحوصات املنتظمة واملتعلقة بفيروس نقص املناعة أصبحت تعزز 
ممارسة اجلنس غير اآلمن . كلما طالت فترة عمل البحار بعقود كلما أصبح أكثر 
البحارة عمل  من  يطلب  ما  غالبا   . املناعة  نقص  لفيروس  ناقل  غير  بأنه  ثقة 
فحص لفيروس نقص املناعة قبل توقيع العقد بالرغم من أن التعليمات تنص 

على أن الفحوصات تطوعية . 
ال يتم تقدمي اإلرشادات أثناء عملية الفحص . وأولئك الذين نتائج فحوصاتهم 
بأنها  لبحار  الفحص  نتائج  أظهرت  ما  إذا   . بالعمل  لهم  يسمح  ال  إيجابية 
دول  للبحارة من  يتم دفع تعويضات  . ال  بالده  إلى  إيجابية فذلك يعني عودته 
العالم النامي إذا ما مت فصلهم من العمل . تعتبر قضية فيروس نقص املناعة 

قضية مركز عمل . 
 إن مجتمع البحارة هو مجتمع فريد من نوعه في سياق احلديث عن األخطار 
إن   ، عرضة  أكثر  جتعلهم  خصوصية  ولعماله  القطاع  لهذا  إن   . اجلنسية 
اإلجراءات للتخفيف من املشكلة يجب أن تكون عاملية وذات استمرارية ودميومة. 

البد من تدخالت مدروسة واستراتيجيات فاعلة لفهم الظاهرة . 
 

طرق البحث 
 البحث قام على عمل ٥٠ مقابلة مستفيضة ، اغلبها كان مع بحارة ، حيث مت 
عملها في مراكز البحارة . املقابالت غير الرسمية مع البحارة وعمال اجلنس متت 

في احلانات . 
. وهذا هو  بالبرازيل  املقابالت في ميناء سانتوس في مقاطعة ساوباولو   متت 
أكبر ميناء في أمريكا الالتينية . هذه املدينة لديها نسبة انتشار عالية لفيروس 

نقص املناعة وتزدهر بها جتارة اجلنس . 
 إنها أيضا معروفة عامليا لدى البحارة بحاناتها وبالتجارة اجلنسية وغالبيتها 

من البرازيل . 
، ويتطلع   هذا البحث يرمي إلى فهم السلوك اجلنسي عند مجتمع البحارة 

على السلوك في سياق اخلطر وخاصة اخلطر من وباء اإليدز . 
 

دون اليسو لوسيرو هو باحث في مركز البحارة العاملي في جامعة كارديف ، ويلز، 
اململكة املتحدة ، وهو يعمل على قضية تعرض البحارة لفيروس نقص املناعة 

/ اإليدز . 

صحة البحارة وفيروس نقص المناعة 
االجتماعية  للرعاية  الدولية  اللجنة  قامت  املاضية  السنة  في 
واملتعلقة  التعليمية  املواد  من  سلسلة  بتوزيع   ICSW للبحارة 
بفيروس نقص املناعة ، حيث قامت بتوزيع الكتيبات وامللصقات 
والنشرات اإلرشادية . هذه املواد هي جزء من مشروع صحي أكبر 
السيد  البرنامج  ملنسق  بالتحدث  قمنا   .SHIP يسمى  للبحارة 
البحارة  إلى  الوصول  إلى  يرمي  مشروعنا  إن   "  : فيربست  روب 
عامليا ، ولتمكينهم من حتسني أوضاعهم الصحية ، إن رسالتنا 
إننا   . وعقولهم  قلوبهم  إلى  تصل  بحيث  لألشخاص  موجهة 

ندرس ما الذي يستطيع البحار عمله للمحافظة على صحته .
هنالك مواد تعليمية صحية كثيرة ، ولكن القليل منها موجه 
للبحارة . وهذا ال يشكل فرقا كبيرا ، إننا ال نرمي إلى تعليم هؤالء 

العمال فقط ولكننا نحاول التأثير على سلوكياتهم . 
 إن هناك صعوبات مختلفة ، ألنه ال يوجد أي دليل قطعي يبرهن 
أن البحارة كمجموعة هم األكثر تعرضا لإلصابة بفيروس نقص 
اإلصابات  معدل  إن   . مبعثرة  اإلحصائيات  إن   . اإليدز   / املناعة 
الوقت  وفي   . البحار  منها  أتى  التي  البلد  نسبة  لنفس  مقارب 
طبيعة  بسبب  البحارة  على  أخطار  هنالك  أنه  ندرك  نفسه 
الغياب  حيث  من  اخلطر  جتلب  واضحة  أمناط  هنالك   . أعمالهم 
الطويل عن البيت وبالعمل في بيئة معظمها من الرجال . لذلك 
فإن رسالتنا ليست إتهامية ، إننا نحث على السلوكيات اجليدة . 
على  وتوزيعها  اللوحات  على  الرسائل  وضع  النقابات  على   
املواد  بتنزيل  النقابات  تقوم  ألن  متحمسون  إننا  العمال، 
التعليمية من صفحتنا اإللكترونية وإننا مستعدون إلرسال املواد 
أن  يتوجب  املثالية  الناحية  من   . احلاجة  اقتضت  ما  إذا  مجانا 
من  باحلماية  يتعلق  جزء  على  للبحارة  تدريبية  دورة  كل  تشمل 

فيروس نقص املناعة والترويج لصحه أفضل . 
وخاصة   ، للبحارة  بالنسبة  مهمة  القضية  هذه  أن  نعلم  إننا   
ألولئك الشباب منهم . إنهم يرغبون بالتأكد من بقائهم بصحة 
تكون  ال  البحارة  بعض   . العمل  صعوبات  من  بالرغم  جيدة 
ما  إذا  املعلومات  يقدرون  ولكنهم  أولوياتهم  أولى  هي  الصحة 
أعطيت لهم . لقد جلب برنامجنا أيضا اهتمام الصناعة ، فمنذ 
البداية قام مالكو السفن بشراء املواد التعليمية ، حيث قاموا 
البحارة  يبقى  أن  مصلحتهم  ملن  إنه   . البحارة  على  بتعميمها 
واستعمال   ، بالقوة  البحارة  يشعر  أن  هدفنا  إن  جيدة.  بصحة 

املعلومات لتحسني أوضاعهم الصحية  ، هذا هو هدفنا " . 
أنظر  الصحية  التعليمية  املواد  ولشراء  املعلومات  من  ملزيد 
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ف

طـاعــــــــــــــــون 
أحـرف  ثـالثـة  مـن 
جوني ستينبيرغ يكتب عن قصص شخصية وراء اإلصابة بفيروس نقص 

املناعة/اإليدز في أفريقيا 

غير  املنظمة  قامت   ٢٠٠٣ عام  ـي   
وهي  MSFبـ واملعروفة  احلكومية   

منظمة دولية ومقرها باريس    
وبروكسل بعمل رهان . 

وهي  أفريقيا  أن  زمن  ومنذ  لهم  قالوا  النقاد  إن 
مهيأة  ليست  العالم  في  اإليدز  وباء  مركز 
ميكن  ال  وبالتالي  املضادة  العالجات  الستقبال 

إنقاذ األرواح من اإليدز . 
أن  أهله  يعتقد  مكان  في  عالجي  برنامج  بفتح   MSFالـ قامت 
اإليدز انتشر عن طريق اجلن . العيادات في تلك املنطقة متصلبة 
ما  إذا  أنهم  راهن   MSFالـ. سنوات  منذ  جيد  بشكل  تعمل  وال 
أي  في  النجاح  يستطيعون  فإنهم  هناك  النجاح  استطاعوا 
، قرية ريفية فقيرة ونائية في  مكان. املكان كان لوسيكسيكي 
اإلقليم الشرقي لكيب في جنوب أفريقا ، وحيث أن نسبة انتشار 

فيروس نقص املناعة هناك قد زادت عن الـ٣٠ ٪ . 
اكتشف  لوسيكسيكي  في  ٢٠٠٦و٢٠٠٧  أيام  معظم  أمضيت   
البرنامج الذي وضعته الـMSF . لقد كان رائعاً ، في الوقت الذي 
وصلت به كان البرنامج قد حقق جناحا مقارنة مع أعداد املصابني 
وبكل املعايير . ولغاية اآلن الزالت بعض الشكوك تساورني وذلك 

بسبب الشاب الذي وظفته كدليل معي. 
 إنني أناديه سيزو ماجدال. لقد كان فيه التاسعة والعشرون من 
عمرة  عندما قابلته . لقد كان اجتماعيا ، جذاباً ، وقد كان مقارنة 
ربحا  عليه  يدر  متجرا  له  كان   . ناجحا  لوسيكسيكي  أهل  مع 

معقوال ، حيث جعله مميزا عن بقية شباب القرية . 
 باإلضافة إلى املبلغ املالي الذي عرضته عليه فقد أظهر أن لديه 
أسبابه اخلاصة ملرافقتي في الرحالت وفي العيادات . لقد كان له 
ابنة أخت حامل لفيروس نقص املناعة ، وإنه يرغب بإيجاد أفضل 

مكان لعالجها . 
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في جنوب أفريقا، ٧٠ ٪ من الناس الذين يأخذون المضادات الحيوية هم من النساء ، 
وهناك أرقام مذهلة للرجال الذين في بيوتهم ينتظرون الموت 

نقص  لفيروس  حامل  أنه  بداخله  يؤمن  أنه  علمت  بعد  وفيما 
املناعة ولكنه ال ميتلك الشجاعة لعمل الفحوصات . 

 هنالك غرابة لدى سيزو خاصة ببعض األمور التي كان يخفيها ، 
مثل حياة والده اجلنسية الالمعة والتي يؤمن أنها أفسدت عائلته، 
وحول غيرة أبناء قريته من جناحه حيث أنه كان يسافر مسافات 
بعيدة إلحضار بعض األعشاب وعمل السحر للوقاية من احلسد . 

 ولغاية اآلن ال زال متحفظاً على املضادات احليوية . 
، ولكن كلما سألته عن  كنا نحن االثنان نبحث بفاعلية العالج 

رأيه كان يهز كتفيه ويبقى صامتا . 
باإلضافة  أنه   ، له  تكرار سؤالي  بعد  أبدأه  الذي  الوحيد  التعليق 
والذين  التقليديني  املعاجلني  زيارة  علينا  يتوجب  العيادات  لزيارة 

يدعوا أنهم باستطاعتهم عالج اإليدز . 
قمنا بعمل ذلك ، قام بشراء عالج تلو اآلخر ، وقام بإعطائه إلبنة 
أخته ، ولكنها فحصت مرات عديدة وبقيت حامله لفيروس نقص 

املناعة . 
، وقد  أبناء عمومة سيزو واسمه مابالني  املعاجلني كان من   إحد 
، وبعد فترة طويلة وجدنا أنفسنا أمام منزل  فشل عالجه أيضا 

مابالني. 
 قمت بسؤاله :

" هل رأيت ابن عمك في األيام املاضية ؟ "   
 ضحك وأشار إلى أنه لم يفعل منذ فترة طويلة . 

 سألني : 
"عندما كتبت عن مابالني في كتابك ملاذا ذكرت أن السور   

حول بيتيه كان بارتفاع الركبة ؟" 
 وحيث أنني كنت اطلع سيزو على ما أكتبه أجبته :

" إنني ال أذكر  ولكنه بارتفاع  الركبة".   
ولكنه قال لي :

أضاع  أنه  إذ  مابالني  غباء  للقراء  تظهر  أن  أردت  "إنك   
أمواله بعمل سور ال مينع حتى الكلب من تخطيه". 

واملتعلقة  األمر  أول  املسودة  قرأ  عندما  يعلق  لم  سيزو  ولكن 
األفكار على ما  إنها أحد   . مبابالني، لقد كان ذلك قبل ٦ أسابيع 

أعتقد التي يحتفظ بها شخص ما للمستقبل . 
 إنه اآلن يخبرني أنه يقرأ العالم من خالل عيوني ، والذي رآه هو 
عبارة عن أناس يبنون أسوارا ال فائدة منها حول منازلهم وزجاجات 

أدوية من األعشاب ال فائدة منها . 
 وسألته: 

" ما الذي بالغت به أيضا ؟ "   
 جتاهلني وقال:

" ال بد من الرجوع والقراءة مرة أخرى "   
عندما  عليه  احتج  قد  كان  الذي  ما  وبوضوح  اآلن  أدركت  لقد   

ناقشت قضية العالج معه ، لقد كان يحتج على ما يعتقد إنه 
إذالل . الرجال ألسود أصابهم املرض وارمتوا في الطرقات وجتمهروا 
ذلك  إن  البيض،  األطباء  من  العالجات  ألخذ  العيادات  أبواب  على 
مذل. لقد كانت نظرة اجملتمع من قبل أن يتطلعوا إلى هؤالء نظرة 
خزي ولكنهم اآلن يتجمعون ألخذ العالجات التي تشعرهم فقط 

أنهم ما زالوا مرضى . 
 إنه وبال شك يريد حدا لهذا وإنه يتطلع لوجود جرعة لكل هذه 
األمراض ، هدية تأتي من األجداد التي تشفي مرة واحدة وتضع حدا 

للطوابير خارج العيادات . 
 قمت بالتربيت على كتفه ، وذهبت إلى بيت مابالني ولكن سوره 

حقا غير مرتفع . 
 إن غضب سيزو لهو درس لكل واحد في أي مكان من هذا العالم 

يتعامل مع عالج اإليدز ، إن أمله يعبر عن ألم الرجال . 
في جنوب أفريقيا، ٧٠ ٪ من الناس الذين يأخذون املضادات احليوية 
هم من النساء ، وهناك أرقام مذهلة من الرجال الذين في بيوتهم 

ينتظرون املوت . 
نوع من  ينتج عنه  باملوت  الذي يخلط اجلنس  الفيروس  أن  أعتقد 
إذا شخص ما  الفكرة  أن  ، حيث  بالرجولة  املتعلق  العار اجلنسي 
حيواناته املنوية مسممة فإنه سوف يسبب املوت ألحدهم وإنه 
بالتالي يلقي باملسئولية الكبرى على الرجال وحتى في مجتمع 

كمجتمع سيزو . 
، بالنظر   واخلزي سرعان ما يوقد فكرة أن الكل معرض للهجوم 
إلى تاريخ جنوب أفريقا فإن سيزو يحمل على عاتقة إميانه بأن الذي 

حتت الهجوم هو عرقه وثقافته . 
كل  بني  من   ، توقف  قد  اإليدز  من  الرجال  عالج  أن  يعني  ال  هذا   
 . وثقة سيزو  نال إعجاب  قابلناهم هنالك أحدهم  الذين  األطباء 
األنوثة  مبظهر  تظهر  ال  أن  وتعمدت  العمر  منتصف  في  كانت 

وكانت محترفة . 
  - اعتقد  ما  وهو   - مبكان  التواضع  ومن  جيدة  سمعة  ذات  كانت 
، إنه ال يوجد بها ما أشعره بإلقاء اللوم  جعل سيزو مرتاحا لها 
على نفسه ، حيث أنها كانت تتعامل مع اإليدز بروتني كأي حالة 

أخرى ، ومن هذا درس يستفاد .

جوني ستينبيرغ ولد في جنوب أفريقيا، فاز بجوائز صحفية . 
 

"طاعون من ثالثة أحرف" ،  كتابه الذي نشر مؤخراً من قبل دار 
نشر فينتاج في اململكة املتحدة 
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القصـص الشخصيـة



 يوم اإليـــــــدز العالمي
اإليدز ليوم  العشرون  السنوية  بالذكرى  احتفوا  العالم  النقل حول   نقابات 

العاملي في كانون أول املاضي وهذه بعض نشاطاتهم

وأصحاب  العمال  تدريب 
العمل 

وأصحاب  العمال  عن  ممثلون  اجتمع   
في  العاملي  اإليدز  يوم  ذكرى  في  العمل 
جنيفا ، في ١ كانون أول ، وذلك للتدرب 
نقص  فيروس  مع  التعامل  كيفية  على 
املناعة / االيدز في قطاع النقل الطرق . 
الورشة نظمت من قبل منظمة العمل 
ILO وأكادميية نقابة نقل الطرق  الدولي 
لعمال  الدولي  واالحتاد   IRU الدولية 

النقل ITF واستمرت ملدة ٣ أيام . 
ضمن  األولى  كانت  الورشة  هذه   
على  املدربني  تدريب  إلى  ترمي  سلسلة 
 " املسماة  التعليمية  األداة  استعمال 
التوجه نحو التغيير " والتي مت تطويرها 
 ITFوالـ  IRU وأكادميية   ILOالـ قبل  من 
وذلك جتاوبا مع تنامي أزمة فيروس نقص 
ومع   . النقل  قطاع  في  املناعة/اإليدز 
يتسنى  سوف  الورشة  انتهاء 
هذه  على  املوظفني  تدريب  للمشاركني 
األداة التعليمية في قطاع نقل الطرق . 

ليوم  العشرون  الذكرى 
أظهرت  العالمي  اإليدز 

نجاحا ولكن ال حلول 
كان هنالك تقدم واضح بالوقاية والعالج 
مازال  ولكن   ، املاضيني  العقدين  خالل 
القيادات  قبل  من  الكثير  عمل  يتوجب 
وعناية  عالج  وقاية  إلى  للوصول  وذلك 
ودعم عاملي بحلول العام ٢٠١٠ ، هذا ما 
كتبه سيد عاصف ألطاف . سنة ٢٠٠٧ 
تقريبا كان لكل الدول سياسات وطنية 
ذلك  ومع  املناعة  نقص  فيروس  حول 
وبالرغم من وجود تلك السياسات إال أنه 
والبعض  بالكامل  تطبيقها  يتم  لم 
وبالرغم   . املالي  الدعم  ينقصها  اآلخر 
من أن الوعي يصل اآلن إلى كل مناطق 
العالم ، إال أن نسب االرتفاع باإلصابة ال 
الذين  عدد  من  مرة  بـ٢٫٧  أكثر  زالت 
الدول  عدد  تزداد  بينما   . العالج  يتلقون 
بفيروس  املصابني  الناس  حتمي  التي 
نقص املناعة ، إال أن ثلث الدول مازالت ال 
الشعور   . القانونية  باحلماية  تتكفل 
تهديدا  يشكل  زال  ما  والتمييز  باخلزي 

للحماية والعالج والعناية والدعم . 

حـول العــالم
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 في الهند ، انضمت نقابات النقل معا حاملة رسالة 
أكثر من  العاملي لسنة ٢٠٠٨.  اإليدز  ليوم  مشتركة 
ألف   ٣٠ بعرض  قامت  الهندية  النقابات  من   ٢٥
حيث  العاملي  اإليدز  يوم  عن  ووشاح  ويافطة  ملصق 
القطارات  ومحطات  احمللية  املطارات  في  ذلك  كان 
بتنظيم  النقابات  من  كثير  قامت  وأيضا  واملوانئ 
الدم  نقل  لعمليات  للترويج  بالدم  تبرع  مخيمات 

اآلمنة . 
 

وعمال  البحارة  نقابات  قامت  سيريالنكا  في 
السيرالنكية  املوانئ  بالتعاون مع سلطات  الرصيف 
بتنظيم محاضرات عن فيروس نقص املناعة / أإليدز 

في أماكن العمل . 
 

في ناميبيا قامت نقابة عمال النقل املتحدون بعمل 
، كما  العمل  أماكن  في  التمييز  وطنية ضد  حملة 
والفحص  لالستشارة  متنقل  مركز  بعمل  قاموا 

 .VCT
 

اجتمعوا  بوركينافاسو  في   ITFللـ تابعة  نقابات 
بني  ما  برنامج  لعمل  اجملاورة  الدول  في  بنظرائهم 
أيضا  وقاموا  باإليدز.  متعلق  النقل  لعمال  الدول 
VCT لعمالهم وللمجتمع وقاموا  بتنظيم جلسات 

أيضا بتوزيع الواقيات الذكرية واملواد التعليمية . 

الشرق  السكك  عمال  نقابة  قامت   ، مالوي  في 
لتعليم  مفتوح  يوم  بتنظيم  املركزية  أفريقية 
نقص  فيروس  حول  وعائالتهم  أعضائهم 
الصحف  في  إعالن  بنشر  وقاموا   . املناعة/اإليدز 

اليومية عن نشاطاتهم. 

نقابة اليانزى ترانفياروس املكسيكية قامت بتوزيع 
نشرات معلوماتية وواقيات ذكرية في مراكز العمل . 

 
نقابة ASSA املكسيكية قامت بتنظيم محاضرات 
بالتعاون مع اجمللس الطبي في الطيران املدني . حيث 
الوثائقي   ITFالـ قاموا بتنظيم جلسات لعرض فلم 

"طريق األمل" . 

أسبوع  وملدة  للمعلومات  كشك  بوضع  قاموا  كما 
لنشر  حكومية  غير  محلية  منظمات  مع  بالتعاون 
والواقيات  التعليمية  النشرات  وتوزيع  املعلومات 

الذكرية . 
 

نقابة سينترو دي جيفز األرجنتينية قامت بتنظيم 
واألمراض  األوبئة  علم  دائرة  مع  بالتعاون  محاضرات 
املعدية ، وأيضا قامت بعمل برنامج تعليمي ألولئك 

القاطنني في مناطق امليناء . 

بعرض  قامت  اللبنانية  الطائرات  أطقم  جمعية 
نشرات في املطارات وبعض مراكز العمل. 

 
نقابة السكك والباصات في استراليا قامت بتوزيع 
فعلت  كما  العمل  مراكز  في  معلوماتية  نشرات 
نفس الشيء اجلمعية الدولية لعمال اآلالت والفضاء 

 .IAMAW األمريكية
 

بدأت  غويانا  في  واملوظفني  التجارة  عمال  نقابة 
نقص  بفيروس  متعلقة  سياسة  تطوير  بعملية 
قاموا  كما   .VCTللـ بالترويج  وذلك  املناعة/اإليدز 
كما   ، العمل  مراكز  في  الذكرية  الواقيات  بتوزيع 
قاموا بنشر مقاالت تبرز أهمية التعامل مع فيروس 
في  جهودهم  أبرزوا  كما  العمل  في  املناعة  نقص 

مساعدة أعضاءهم. 

من  زمالئها  مع  اجتمعت  املوزمبيقية   SINATRAT
حيث  إفريقيا  جنوب  ومن  أعاله)  (الصورة  زميبابوي 
قاموا بتنظيم جلسات تعليمية عند مناطق احلدود 
اجتماعات  بتنظيم  قاموا  كما   . املتجاورة  للدول 
العمل  أماكن  في  الوعي  مستوى  ورفع  لتثقيف 

 .VCTولتشجيع العمال للذهاب إلى الـ

قاموا  لويس  سانت  في  البحر  رجال  عمال  نقابة 
بعمل جلسات تثقيفية لعمالهم وعائالتهم . 

 
بتوزيع  قاموا  وباربودا  أنتيغوا  في  العمال  نقابة 
أماكن  في  التوعية  ونشرات  الذكرية  الواقيات 

عملهم . 



في ذكرى : 
سيبيوسيسوي مويو

   ـيبيوسيسوي مويو لعبت  س
   دورا هاما في الكفاح ضد  

 / املناعة  نقص  فيروس    
االيدز . لقد عملت كمنسقة لبرنامج 
الدولة املتعلق بفيروس نقص املناعة / 
احلديد  سكك  عمال  ولنقابة  اإليدز 
. الناشطة وملدة طويلة في   ZARWU
 / املناعة  نقص  فيروس  من  احلماية 
اإليدز والنقابية البارزة سيبيوسيسوي 
أيار   ٢٨ في  مرضت  أن  بعد  توفيت 
اليوم  هو  اليوم  ذلك  ٢٠٠٨. حيث كان 
عن  أفريقيا  في   ITFالـ لورشة  الثاني 
ابابا  أديس  في  املناعة  نقص  فيروس 
سيبيوسيسوي  كانت  والتي  وأثيوبيا 

حتضره. 
مشتركة  كانت  سيبيوسيسوي 
العمل  مراكز  سياسات  بتطوير 
املناعة  نقص  بفيروس  املتعلقة 

نقابات  مع  بالتعاون  النقل  لقطاعات 
أخرى . 

ذلك  في  مبا  أخرى  مبادرات  قادت   كما 
، وإقامة  تأسيس مشاريع دعم األيتام 
حفالت رقص ومسرحيات لرفع الوعي 

بفيروس نقص املناعة / اإليدز . 
سيبيوسيسوي كانت ناشطة نقابية 
لالشتراك  متحمسة  وكانت  فعالة 

مبشاريع أخرى . 
خسارة  هو  سيبيوسيسوي  موت  إن   
ضد  وللكفاح  العمالية  للحركة 
 ITFفيروس نقص املناعة / اإليدز . إن الـ
عائلتها  مع  تعاطفه  عن  يعبر  أن  يود 

وأصدقائها وزمالئها . 
كانت  فراغها  وقت  في   
 ، الشعر  كتابة  حتب  سيبيوسيسوي 
وفي األسفل آخر قصيدتان كتبتهما . 

إن موت سيبيوسيسوي هو خسارة 
ضد  وللكفاح  العمالية  للحركة 

فيروس نقص املناعة /اإليدز 
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النعـي 



هل لديك دقيقة
لمساعدتنا لنتطور؟

 نحن نرحب بتعليقاتك
على مجلة األجـنـــدة

التعليقـــات

أجـنـدة  31

رجاءً إمألْ اإلستبيان التالي وأرسلْه إلى:
إستبيان األجندة

الِ النقلِ الدوليِ مّ إحتاد عُ
ITF House

49-60 Borough Road
London

SE1 1DR
أو بدالً عن ذلك إذهب ألى العنوان التالي وامأله عن  طريق االنترنت

 www.itfglobal.org/in-focus/index.cfm /themeid/13

اسم صاحب العمل

موقعكَ أَو دوركَ

ملُ بها؟ ما املنطقة التي تَعْ

نْ مجلة األجندة؟ يفَ إستلمتَ هذه العدد مِ كَ
أرسلتْ نسخة واحدةُ مباشرة لي

ً منها لآلخرين ارسلت عدة نسخ لي ومررت عددا
ارسلت لي من زميل

التقطتها  خالل حدث ما

حْ غير ذلك -  رجاءً وضّ

تِمامك /  اكثر إفادة في ما املقالة التي وجدتها اكثر اثارة إلِهْ
هذا العدد ؟ (رجاءً ضعْ رقمَ الصفحة)

تِمامك / أقل إفادة في ما املقالة التي وجدتها أقل اثارة إلِهْ
هذه العدد؟ (رجاءً ضعْ رقمَ الصفحة)

راءة؟ لهاُ للقِ ما لغةِ العدد التي تُفضّ
إجنليزي
فرنسي
إسباني

عربي

ما املزيد الذي حتب أن تراه في هذه اجمللة؟

نتائج البحثَ واألخبارَ
معلومات حول نشاطاتِ اإلحتادِ

دراسات عملية ناجحه عن فيروس نقص املناعة / األيدز

ع اخلبراءِ مقابالت مَ

حْ غير ذلك -  رجاءً وضّ

أيّة تعليقات أخرى؟

ً إلعطائك الوقت ملَلْئ هذا اإلستبيان. شكرا
. رُ تعليقاتَكَ نُقدّ

نقص  فيروس  قضايا  ع  مَ إتصال  على  تَبْقى  َنْ  أ نُ  ْكِ ميُ أنت  تَنْس:  ال 
املوضوعِ  هذا  عن  اجلديدة  مدونتنا  دْ  جِ  .  ITFالـ خالل  من  املناعة/اإليدز  

وكذلك األخبار اجلديدة املنتظمة على:
www.itfglobal.org/in-focus/index.cfm/themeid/13



 (ITF) النقل  ال  لعمّ الدولي  اإلحتاد  إنّ 
لنقابات  دولي  نقابي عمالي  إحتاد  هو 
نقل  عامل  مليون   ٤٫٥ وميثّل   ، النقل 
اإلحتادات  أحد  وهو   . دولة   ١٤٨ في 
مع  حتالفت  التي  الدولية  النقابية 

 .(ITUC) اإلحتاد الدولي للنقابات
للمزيد  اإللكتروني   ITFالـ ملوقع  إرجع 
الـITF حول  املعلومات عن حملة  من 
وعن  اإليدز   / املناعة  نقص  فيروس 
أعمال الـITF األخرى لتمثيل مصالح 
ال النقل من خالل الدفاع عنهم،  عمّ
التضامن  وأعمال   ، املعلومات  توفير 

معهم.

www.itfglobal.org

س:أي أحــد؟
ج : أي أحــد!
س:أي أحــد؟
ج : أي أحــد!

االيدز 
ال مييز

اعرف وضعك الصحي


