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1. الخـلفّيـة1. اخللفّية

1 برنامج االأمم املتحدة امل�شرتك املعني بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شرية/االإيدز، اآخر امل�شتجّدات حول االإيدز، كانون االأول/

epiupdate_en.pdf_2007/http://data.unaids.org/pub/EPISlides/2007 دي�شمرب 2007 على اخلط
2   فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرّية /االإيدز والتعليم: مقاربة ا�شرتاتيجّية، برنامج االأمم املتحدة امل�شرتك املعني بفريو�ص 

UNAIDS 2008 نق�ص املناعة الب�شرية/االإيدز

المتحدة  المم  برنامج  المتحدة ح�صاءات  المم  برنامج  المتحدة اح�صاءات  الأمم  برنامج  إح�صاءات  وفق 
المناعة  نق�ص  بفيرو�ص  المعني  بفيرو�صترك  المعني  صترك  بفيرو�ص المعني  بفيرو�صترك  المعني  ترك  صالم�صالم�
عدد  يزداد   ،UNAIDS رية/الإيدز صرية/اليدز صرية/اليدز  صالب�صالب�
ص�صابين بفيرو�ص�صابين بفيرو�ص نق�ص المناعة  ُخا�ص الم�صابين بفيرو�خا�ص الم�صابين بفيرو�خا�ص الم خا�ص المصخا�ص المص صالأ�صال�
ة/الإيدز عبر العالم، بما في ذلك في رية/اليدز عبر العالم، بما في ذلك في رّية/اليدز عبر العالم، بما في ذلك في  ريصريص صالب�صالب�
أ من ذلك، ترتفع ا من ذلك، ترتفع و من ذلك، ترتفع ا من ذلك، ترتفع  من ذلك، ترتفع و من ذلك، ترتفع و من ذلك، ترتفع ا من ذلك، ترتفع  من ذلك، ترتفع  وصوص أ�اأ�صأ�صأ� ّالمنطقة العربية. المنطقة العربية. المنطقة العربية. ل بل 
المنطقة  في  المنطقة صباب  في  المنطقة صباب  في  باب  ال� بين  ال�صابات  ال�صبة  بين  ال�صابات  صبة  ال�ص بين  ال�صابات  ال�صبة  بين  الإ�صابات  بة  صن�صن�
العمرية  الفئة  �صفوف  في  العمريما  الفئة  �صفوف  في  العمرية ما  الفئة  �صفوف  في  العمرية ما  الفئة  �صفوف  في  ّما  العمرييّي الفئة  �صفوف  في  العمرييما  الفئة  �صفوف  في  العمريما  الفئة  �صفوف  في  العمرييما  الفئة  �صفوف  في  ما  يصيص � �ص  ص  ل ّالعربية، العربية، العربيالعربية، 
لها  والفتيات  لها صاء  والفتيات  لها صاء  والفتيات  اء  الن� الن�ص  ص  ص�ص�ص تعّر مع  تعر�،  مع   ،� 1 24– 15
النا�ص كبير من  النا�صم  كبير من  صم  النا�ص كبير من  النا�صم  كبير من  م  ق� ق�صنفاق  ق�صنفاق  ق�انفاق  إنفاق  مع  مع كبر.  مع اكبر.  كبر.  كل صكل صكل  صب�صب�
ص في المدار�ص في المدار�ص والجامعات، تقع على 

مع  كبر. 
ً

مع  أكبر. 
ا طويالوقتا طويالوقًتا طويال

ما يما ّيما  يصيص � �ص  ص  ّؤولية كبيرة، ؤولية كبيرة، ؤولية كبيرة، ل ؤوليصوؤوليصو م� التعليم  التعليم م�صوعاتق قطاع  صوعاتق قطاع 
من  بد  فال  العالي.  التعليم  قطاع  عاتق  بدعلى  فال  العالي.  التعليم  قطاع  عاتق  ّعلى 
ّتكثيف الجهود الوقائية في هذا المجال. كما تكثيف الجهود الوقائية في هذا المجال. كما تكثيف الجهود الوقائية في هذا المجال. كما 
أكبر اكبر كبر  كل صكل صكل  صتجابة التعليم ب�صتجابة التعليم ب� تجابة التعليم ب�صتجابة التعليم ب�ص ص من تعزيز ا�ص من تعزيز ا� ل بّد
الوطنية  الوقاية  الوطنية ات  الوقاية  الوطنية ات  الوقاية  ّات  الوطنيتراتيجي الوقاية  الوطنيتراتيجيات  الوقاية  ّتراتيجيات  تراتيجيصتراتيجيص ا� في  ا�صدراجها  في  ا�صدراجها  في  ا�ادراجها  في  دراجها  ا�و في  دراجها  ا�و في  إدراجها 
و�صول  و�صول صمان  و�صول صمان  مان  � �صعتبر  صعتبر  ي �باب.  يعتبر  �باب.  يعتبر  ُباب.  يص يصباب.  باب.  ال� بلوغ  ال�صلى  بلوغ  ال�صلى  بلوغ  ال�الى  بلوغ  إلى  ا عيا عًيا  عيصعيص ص�ص�
بة صبة صبة  والمنا� ال�صحيحة  والمنا�صة  ال�صحيحة  صة  العلمي والمنا�المعلومات  ال�صحيحة  العلمية  والمنا�المعلومات  ال�صحيحة  العلمية  ّالمعلومات 
خالل  في  خالل صباب  في  خالل صباب  في  باب  ال� ال�صلى  ال�صلى  ال�الى  إلى  والثقافات  والثقافات الأعمار  والثقافات الأعمار  أعمار  اللالل
للجهات   
خالل  في  باب 

ً
خالل  في  باب 

تركةصتركةصتركة م� م�ص  ص  ؤوليةصووليةصووليًة م� م�صوتهم  صوتهم  م�ص م�صتهم  تهم  درا� درا�صأعوام  درا�صأعوام  درا�اأعوام  أعوام 
اء صاء صاء  ص في قطاع التعليم، الدول الأع�ص في قطاع التعليم، الدول الع� في قطاع التعليم، الدول الع�

درا� أعوام 
ً
درا� أعوام 

ّالمعنية كافةالمعنية كافةالمعنية كافة
واء.صواء.صواء. ص �ص � ّركاء في التنمية على حدركاء في التنمية على حد ركاء في التنمية على حدصركاء في التنمية على حدص صوال�صوال�

المم  برنامج  المم لى  برنامج  الأمم الى  برنامج  إلى  التابع  العمل  التابع صم  العمل  التابع صم  العمل  م  ق� ق�صفي  صفي 
نق�ص  بفيرو�ص  المعني  بفيرو�صترك  المعني  صترك  بفيرو�ص المعني  بفيرو�صترك  المعني  ترك  الم� الم�صالمتحدة  صالمتحدة 
كو صكو صكو  اليون� اليون�صر  صر  اليون�عتَب اليون�عتبر  ر 

بفيرو� المعني  ترك 
ُ

بفيرو� المعني  ترك 
ت تعتبرية/اليدز،  عتبرية/اليدز،  تص تصرية/اليدز،  رية/الإيدز،  الب� الب�صالمناعة  صالمناعة 

فيرو�ص من  الوقاية  مجال  في  فيرو�ص  من  الوقاية  مجال  في  ص  رائدًة وكالًة 

ال�شباب  �شفوف  في  الب�شرّية  المناعة  نق�ص 
ُتدير  وبالتالي،  التعليمّية.  الموؤ�ّش�شات  في 
عملها وتعتمد على المبادرة العالمية المعنية 
الب�شرية/ المناعة  نق�ص  وفيرو�ص  بالتعليم 
برنامج  مبادرة  EDUCAIDS، وهي  االإيدز 
بفيرو�ص  المعني  الم�شترك  المتحدة  االأمم 
العالمّية  الب�شرية/االإيدز  المناعة  نق�ص 
حول التعليم وفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرّية 
قطاع  ال�شتجابة  �شامل  اإطار  مع  واالإيدز، 
بالتعاون  الفيرو�ص،  من  الوقاية  اإزاء  التعليم 
المتحدة،  االأمم  و�شركاء  الحكومات،  مع 
�شنع  ُيعتَبر  المدني.  المجتمع  ومنّظمات 
اأ�شا�شيًّا  هدًفا  االأدّلة  اأ�شا�ص  على  القرارات 
وفيرو�ص  بالتعليم  المعنية  العالمية  للمبادرة 
نق�ص المناعة الب�شرية/االإيدز وهو جزء من 
االأمم  برنامج  حّددها  التي  الع�شرة  المبادئ 
نق�ص  بفيرو�ص  المعني  الم�شترك  المتحدة 
اإدراج  اأجل  من  الب�شرية/االإيدز  المناعة 

االإجراءات الوقائّية في قطاع التعليم2.

�شالحّيات  اإطار  وفي  ال�شياق  هذا  في 
اأجل  من  اال�شت�شارات  تنظيم  تّم  اليون�شكو، 
الم�شاهمة في �شنع القرارات وفق المعلومات 
التي تعتمد على االأدّلة من خالل اال�شت�شارات 
والحوار، مع دعم جهود اليون�شكو العاّمة من 
اأجل اإدراج الوقاية من فيرو�ص نق�ص المناعة 

الب�شرّية في النظام التعليمي. 

http://data.unaids.org/pub/EPISlides/2007
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3. المخرجات3. المخرجات2. الأهـــداف2. األهــداف

للتفكير  ممتازًة  فر�شًة  اال�شت�شارات  اأعطت 
ب�شكل جماعي – اليون�شكو، والدول االأع�شاء، 
االأمم  برنامج  في  الم�شاركة  والجهات 
نق�ص  بفيرو�ص  المعني  الم�شترك  المتحدة 
معنّية  واأطراف  الب�شرّية/االإيدز،  المناعة 
اأخرى في المنطقة العربّية، حول دور التعليم 
العالي في الوقاية من فيرو�ص نق�ص المناعة 
ا�شتجابة  اأجل  الو�شائل من  الب�شرّية وتحديد 
مالئمة  بطريقة  ال�شباب  لحاجات  اأف�شل 

ومنا�شبة ثقافيًّا. 
تّم ت�شليط ال�شوء على م�شائل فيرو�ص نق�ص 
المناعة الب�شرّية/االإيدز في ما يتعّلق بال�شباب 
في المنطقة العربّية وموؤ�ّش�شات التعليم العالي 
ومناق�شتها. كما جرت مناق�شة دور التعليم، ال 
�شّيما في موؤ�ّش�شات التعليم العالي، في تخطيط 
الدول  ممّثلي  مع  وتطبيقها  المداخالت 
العاملين في مجال التعليم العالي. وتّم تحديد 
اأجندة اأولوّيات في المنطقة مرتبطة بفيرو�ص 
نق�ص المناعة الب�شرّية واالإيدز. كما �شاهمت 
اال�شت�شارات ب�شكل خا�ص في تعزيز الوعي في 

�شفوف الم�شاركين:
بفيرو�ص  المرتبطة  الم�شاغل  اأبرز  حول 
والتعليم  الب�شرّية/االإيدز  المناعة  نق�ص 

العالي حيث ال بّد من التحّرك؛
العالي  التعليم  موؤ�ّش�شات  دور  حول 
للعمل  محّددة  ومجاالت  المنطقة  في 
الُمحتَمل لمواجهة فيرو�ص نق�ص المناعة 

الب�شرّية/االإيدز؛
بالتعليم  المعنية  العالمية  المبادرة  حول 
وفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية/االإيدز، 
و�شبل  المنطقة  في  اليون�شكو  وتدّخالت 

التعاون الُمحتملة.

التعليم  لموؤ�ّش�شات  الُمحتَمل  بالدور  اعتراًفا 
مورد  اأّنه  على  العربّية  المنطقة  في  العالي 
والمعرفة  التدخالت  وتطبيق  لتطوير  فريد 
الب�شرّية  المناعة  نق�ص  بفيرو�ص  المرتبطة 
واالإيدز ح�شب ميزات الدولة المعنّية وانتهاًزا 
اإلى  الدول  لوفود  الَجماعي  الح�شور  لفر�شة 
اجتماع الخبراء العربي االإقليمي حول التعليم 
العالي" )ARCHE +10(، القاهرة 2009، 
المكتب  بيروت،  في  اليون�شكو  مكتب  نّظم 
االإقليمي للتربية في الدول العربّية، بالتعاون 
وم�شاهمات  القاهرة  في  اليون�شكو  مكتب  مع 
والخرطوم،  عّمان،  في  اليون�شكو  مكاتب 
واال�شت�شارات  المعلومات  جل�شة  والرباط، 
المناعة  نق�ص  فيرو�ص  حول  هذه  االإقليمّية 

الب�شرّية/االإيدز من اأجل:
المناق�شة مع ممّثلي الدول لدور موؤ�ّش�شات 
وم�شاهمتها  المنطقة  العالي في  التعليم 
المناعة  نق�ص  فيرو�ص  من  الوقاية  في 
الب�شرّية، ال �شّيما في ما يتعّلق باالأبحاث، 
والبرامج، وتدريب المعّلمين، والخدمات 

المتوفرة للتالمذة، وم�شائل اأخرى؛
اإطالع ممّثلي الدول على اإطار المبادرة 
العالمّية المعنّية بالتعليم وفيرو�ص نق�ص 
ومقاربته  الب�شرية/االإيدز  المناعة 
لفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرّية/االإيدز 

واأن�شطة اليون�شكو في المنطقة؛
الح�شول على مالحظات من ممّثلي الدول 
حول حاجات الدول وا�شتجاباتها، ومناق�شة 
نق�ص  بفيرو�ص  المرتبطة  اهتماماتها 
العالي  والتعليم  الب�شرّية/االإيدز  المناعة 
وتوّقعاتهم في ما يتعّلق بنوع الدعم الذي 

يتوّقعون الح�شول عليه من اليون�شكو.
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4. المنهجّية4. املنهجية

ور�شة  �شكل  على  اال�شت�شارات  تنظيم  تم 
بين  توّفق  ت�شاركّية  تعتمد على مقاربة  عمل، 
التوالي.  على  النقا�ص  وجل�شات  العرو�ص 
وتّمت دعوة الم�شاركين اإلى اإعطاء تعليقاتهم 
حول العرو�ص ومالحظات م�شاركين اآخرين. 

تّم تق�شيم االجتماع اإلى ثالث جل�شات:

في  اليون�شكو  م�شاهمة  الأولى:  الجل�سة 
تق�شيم العمل في برنامج االأمم المتحدة 
الم�شترك المعني بفيرو�ص نق�ص المناعة 
العالمية  المبادرة   - الب�شرّية/االإيدز 
المعنية بالتعليم وفيرو�ص نق�ص المناعة 
وبرنامج  )اليون�شكو  الب�شرية/االإيدز 

)UNAIDS

فيرو�ص  من  الوقاية  الثانية:  الجل�سة 
نق�ص المناعة الب�شرّية من خالل التعليم 
موؤ�ّش�شات  دور   – العربّية  المنطقة  في 

التعليم العالي )عمل مجموعة(
فيرو�ص  من  الوقاية  الثالثة:  الجل�سة 
نق�ص المناعة الب�شرّية من خالل التعليم 
في المنطقة العربّية – توّقعات اليون�شكو 

)عمل مجموعات(

تّم تق�شيم كل جل�شة اإلى جزَءْين: العر�ص العام 
والمدخل اإلى مو�شوع الجل�شة، تليه المناق�شة، 

واالأ�شئلة، والتعليقات، والتو�شيات.









 

               

ب. الجل�شة الأولى
م�شاهمة الي�ن�شك� في تق�شيم العمل - برنامج الأمم المتحدة
 الم�شترك المعني بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية/الإيدز 

- المبادرة العالمية المعنية بالتعليم وفيرو�ص نق�ص المناعة 
الب�شرية/الإيدز

http://unesdoc.unesco.org/images/0015158309/001583/A.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147360A.pdf


 

لي في المنطقة العربية في الوقاية من فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية ات التعليم الع � Regional Consultation: the Role of Higher Education Institutions in the Arab Region in HIV Preventionاال�شت�شارات االقليمية: دور موؤ�

نق�ص  فيرو�ص  و�شع  عن  عامة  بلمحٍة  الم�شاركين  تزويد  اإلى  الجل�شة  هذه  تهدف 
برنامج  خالل  من  المتحدة  االأمم  وا�شتجابة  المنطقة،  في  الب�شرّية/االإيدز  المناعة 
الوقاية،  التعليم في جهود  ودور   ،UNAIDS برنامج  العمل في  وق�شم   UNAIDS
اإلى  بالن�شبة  الفيرو�ص  الوقاية من  الرائد في  اليون�شكو  العالي، ودور  التعليم  �شّيما  ال 

ات التعليم.ال�شباب في موؤ�ّش�شات التعليم. ال�شباب في م

العر�ص الأول: ال��شع والت�ّجه لتطّ�ر وباء فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرّية في المنطقة
)�شلمى م�شّلم، برنامج  UNAIDS، القاهرة(

عن  عامًة  نظرًة   UNAIDS برنامج  ُيعطي 
و�شع الوباء في المنطقة وفي المجاالت التي 
يجب تركيز اال�شتجابات عليها. �شّلط العر�ص 

ال�شوء على:
القت�سادّية  الجتماعّية  الموا�سفات 
المنطقة،  في  للوباء  وال�سيا�سّية 
ما  والتوّجهات:  النموذج  اإلى  بالإ�سافة 
المناعة  نق�ص  لفيرو�ص  واحد  وباء  من 
بل  المنطقة،  في  الب�شرية/االإيدز 
 0.01% )من  انت�شاره  حيث  من  يختلف 
ُتعتَبر  ال  وبالتالي  اأ�شبابه،   )2.9% اإلى 
في  المقترحة  واالأن�شطة  اال�شتجابات 
اإّنما  عالمًيا،  حاًل  اأو  و�شفًة  الور�شة 
خ�شو�شّيات  وفق  تكييفها  يجب  مداخل 

كل دولة ووقائعها.
التركيز على الوقاية: �شحيح اأن غالبّية 
ا  وبائيًّ م�شتوى  ت�شهد  المنطقة  في  الدول 
يجب  لكن  ال�شودان(،  )با�شتثناء  متدّنًيا 
الفيرو�ص  من  الوقاية  برامج  تبقى  اأن 
ا للمحافظة على م�شتوى انت�شار  مهّمًة جدًّ
متدنٍّ والحر�ص على اأال يتحّول الفيرو�ص 

اإلى وباء عام.

غياب  يوؤّدي  والفر�ص:  التحديات 
والوقاية  المعلومات  اإلى  والنفاذ  الوعي 
المر�ص  انتقال  مخاطر  في  زيادة  اإلى 
ال�شكان  بين  للوباء  �شريع  انت�شار  واإلى 
تهّدد  قد  اأكبر  اأخطار  اإلى  المعّر�شين 

ال�شكان كافًة ب�شكل عام.

ب�شكٍل  للوباء  ال�شباب  معرفة  ت�شّكل  اأن  يجب 
ال�شباب  يمّثل  اإْذ  المنطقة،  اأولوّيًة في  اأف�شل 
اأكثر  وهّم  ال�شّكان  من  مرتفعة  مئوّية  ن�شبة 

عر�شة.

تعتمد على ثالث  بّد من مقاربة  وبالتالي، ال 
الدعم   / القطاعات  المتعّدد  )الدعم  ركائز 
وااللتزام/التركيز  والموؤ�ّش�شي  ال�شيا�شي 
والرعاية،  العالج،  اإلى  العالمي  النفاذ  على 
ا على �شمان تخطيط الوقاية  والدعم( حر�شً

الفاعلة من فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية.
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المناق�شات

لنطاق  واعين  غير  الم�شاركين  اأن  يبدو 
التي  ولالح�شاءات  منطقتهم  في  الوباء 
بين  من   .UNAIDS برنامج  عر�شها 
تّم  التي  واالأ�شا�شّية  االأولى  الم�شائل 
والبيانات  الوعي  غياب  اإليها  التطّرق 
المناعة  نق�ص  فيرو�ص  الإح�سائّية حول 
المعنّية.  الدول  في  الب�شرية/االإيدز 
تعزيز  �شرورة  اإلى  االإ�شارة  وتّمت 
االإح�شائّية  والبيانات  المعلومات  توليد 

الموثوقة ون�شرها.

يتعّلق  ما  في  المعلومات  اأن  يبدو 
وفي  العالم  في  ال�سباب  بين  بالإ�سابات 
العر�ص  �شاهم  وقد  غائبًة.  المنطقة 
اأّنه  اإلى  االإنتباه  لفت  في  واالإح�شاءات 
لموؤ�ّش�شات  واأن  لل�شباب  فعلي  خطر  ثمة 
بالمعلومات،  تزويدهم  م�شوؤولّية  التعليم 
حماية  اأجل  من  والمهارات  والمعرفة، 

اأنف�شهم.

اأعاله، تقع على عاتق  على �شوء ما ُذكر 
موؤ�ّش�شات التعليم العالي م�شوؤولّية كبيرة، 
المعلومات  م�شاطرة  مجال  في  �شّيما  ال 
نق�ص  فيرو�ص  من  والوقاية  وتوليدها 
ال�شباب،  �شفوف  في  الب�شرّية  المناعة 
وهم يق�شون معظم وقتهم في المدار�ص 

والجامعات.

ما هو مفيد:
النفاذ اإلى المعلومات

النفاذ اإلى االإر�شاد
النفاذ اإلى االختبار

العوائق والتحديات:
المعلومات: توعية الراأي العام و�شانعي القرار، واإ�شراك اأكبر للمجتمع المدني 

واالأ�شخا�ص الم�شابين بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرّية في جهود الوقاية.
الموارد: تّم تخ�شي�ص 431 مليون د.اأ. للمنطقة من خالل ال�شندوق العالمي، 

عة ب�شكل غير مت�شاٍو. غير اأّنها غير كافية وموزَّ
العالج: �شحيح اأن المنطقة �شهدت ارتفاًعا في العالج ن�شبته %6، غير اأّنها ال 
تزال غير فاعلة بما اأن %6 فقط ممن هم بحاجة اإلى عالج يح�شلون عليه ب�شبب 
ومكان  الم�شاعدة،  على  الح�شول  وكيفّية  متوّفر،  هو  ما  حول  المعلومات  غياب 

الح�شول عليها. 







•

•

•



11 

اال�شت�شارات االقليمية: دور موؤ�ش�شات التعليم العالي في المنطقة العربية في الوقاية من فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية

 UNAIDS المبادرة العالمّية لبرنامج - EDUCAIDS العر�ص الثاني: مبادرة
باإدارة الي�ن�شك� ح�ل التعليم وفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرّية/الإيدز 

)ثي�فانيا �شافاتزيا Theophania Chavatzia، مكتب الي�ن�شك� في بيروت(

العر�ص الثالث: اأمثلة عن عمل الي�ن�شك� في المنطقة العربّية: التدخالت الجارية 
ط لها )�شيرين الم�شاد، الي�ن�شك�، القاهرة( والُمخطَّ

مبادرة  اإطار  عن  عامًة  لمحًة  العر�ص  يقّدم 
ال�شيا�شة  وبيانات  للعمل،   EDUCAIDS
العملّية.  الموارد  عن  عامة  ولمحة  التقنّية، 

تقترح مبادرة EDUCAIDS ما يلي:

 5 ا�شتجابة �شاملة لقطاع التعليم، ت�شمل 
مكّونات اأ�شا�شّية

التعليم الجّيد
المحتوى، والبرنامج، والمواد 

التعّلمّية
دعم المرّبين وتدريبهم

ال�شيا�شة، واالإدارة، واالأنظمة
دة المقاربات والمداخالت المج�شِّ

وعلى  �شاملة  مقاربة  نحو  قدًما  الم�شي 
ووقع  التحديات  لمعالجة  القطاع  نطاق 
الب�شرية/االإيدز،  المناعة  نق�ص  فيرو�ص 
مع ا�شتخدام مختلف الطرق، والقدرات، 

والمكّونات الأنظمة التعليم.

 EDUCAIDS تّم توزيع رزمة موارد مبادرة
العربّية،  اللغات  في  الم�شاركين  اإلى 
االإ�شارة  تّمت  كما  والفرن�شّية.  واالنجليزّية، 
للدول  نموذًجا  ت�شّكل  ال  الرزمة  هذه  اأن  اإلى 
اأمثلة  ُيعطي  معلومات  م�شدر  اإّنما  كافًة، 
يتّم  مختلفة  ومداخل  م�شتويات  على  عمل 
المنطقة  في  دولة  كل  حاجات  وفق  تكييفها 

وخ�شو�شّيتها.

عن  عامًة  لمحًة  الم�شاركين  العر�ص  اأعطى 
في  بما  المنطقة،  في  اليون�شكو  ا�شتجابات 
الم�شتوى  على  المبادرات  من  مجموعة  ذلك 

االقليمي والوطني.
المدافعة - الت�عية

مكتب اليون�سكو في عّمان
ديناميكي  اإلكتروني  موقع  تطوير 
المناعة  نق�ص  فيرو�ص  حول 
مع  بالتعاون  الب�شرية/االإيدز 

جامعة االأردن
دعم يوم االإيدز العالمي

لمعّلمي   تدريبّية   عمل   ور�شة 

ومن�ّشقي   ASPNet مدر�شة 
في  لل�شحة   FRESH مبادرة 
المدر�شة من اأجل توعية االأ�شاتذة 

و�شانعي ال�شيا�شات
مكتب اليون�سكو في بيروت

دعم الحمالت العالمّية حول االإيدز
حول  كليب  وفيديو  اأغنية  اإنتاج 
فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية/

االإيدز
االإعالم  و�شائل  موّظفي  تدريب 
نق�ص  فيرو�ص  عن  االإبالغ  حول 

المناعة الب�شرية/االإيدز 












•
-

-

-

•
-

-
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مكتب اليون�شكو في القاهرة
على  التوعية  حول  وثائقي  فيلم 

الفيرو�ص/االإيدز
في  الموّظفين  توعية  جل�شات 

مكان العمل
دعم الحمالت العالمّية حول االإيدز

مكتب اليون�شكو في الرباط
ا�شتخدام الم�شرح واالإرث الثقافي 
ال�شفهي ا�شتجابًة لفيرو�ص نق�ص 

المناعة الب�شرية/االإيدز
حول  الم�شرح  دليل  ترجمة 
اللغة  اإلى  الفيرو�ص/االإيدز 

العربّية المغربّية وتكييفه

بناء القدرات
مكتب اليون�سكو في عّمان

لل�شحافّيين  تدريبّية  ور�شة 
نق�ص  فيرو�ص  عن  االإبالغ  حول 

المناعة الب�شرية/االإيدز
الخبراء  من  اأ�شا�شّي  فريق 
واالإعالم،  وال�شحة،  )التعليم، 
وعلم االجتماع، والقانون، والدين( 
لبناء القدرات والتدريب االأ�شا�شي

مكتب اليون�سكو في بيروت
اإقليمّية  �شبه  تدريبّية  ور�شة 
)المنظمة  اإ�شي�شكو   – لليون�شكو 
والعلوم  للتربية  االإ�شالمية 
فيرو�ص  "اإدراج  حول  والثقافة( 
الب�شرية/االإيدز  المناعة  نق�ص 
المعّلمين"  تدريب  برامج  في 
الدول  من  مختارة  لمجموعة 
)في  واالأفريقّية  العربّية 

الم�شتقبل(
ور�ص تدريب اإقليمّية حول ال�شّحة 

المدر�شّية ال�شاملة

حول  تدريبّية  اأدوات  مجموعة 
نق�ص  فيرو�ص  من  الوقاية 
للمعّلمين،  الب�شرية  المناعة 

والتالمذة، واالأهالي
االلكتروني  التعّلم  مبادرة  دعم 
في  العالمّية  ال�شحة  لمنّظمة 
في  التالمذة  ت�شتهدف  لبنان 

المدار�ص عبر الدولة
مكتب اليون�سكو في القاهرة

ور�شة عمل حول ال�شباب وفيرو�ص 
نق�ص المناعة الب�شرية/االإيدز

اأ�شا�ص  على  المدّربين  تدريب 
نق�ص  فيرو�ص  حول  الم�شرح 
الب�شرية/االإيدز  المناعة 
طريق  عن  المنقولة  واالأمرا�ص 

االت�شال الجن�شي
تدريب ال�شباب بوا�شطة االنترنت 
المناعة  نق�ص  فيرو�ص  حول 
مع  بالتعاون  الب�شرية/االإيدز 

UNAIDS برنامج
مكتب اليون�سكو في الخرطوم

تدريب نقاط االت�شال في مجال 
فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية/
االأ�شا�شّية  الوزارات  في  االإيدز 
حكومّية  غير  منّظمة   20 وفي 
وطنّية حول اأدوات اإدارة وتطوير 
نق�ص  فيرو�ص  حول  م�شاريع 

المناعة الب�شرية/االإيدز
مهارات  على  والتدريب  التعليم 
تقنّية لكل رئي�ص جمعّية اأ�شخا�ص 
نق�ص  فيرو�ص  مع  يتعاي�شون 
دولة   15 في  الب�شرّية  المناعة 
برنامج  مع  بالتعاون  �شمالّية، 

UNAIDS في ال�شودان

•
-

-
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مكتب اليون�سكو في الرباط
اأ�شخا�ص  جمعّيات  قدرات  بناء 
نق�ص  فيرو�ص  مع  يتعاي�شون 
اأجل  من  الب�شرّية  المناعة 
في  واآثاره  التمييز  اإلى  التطّرق 
اإطار اإئتالف المدن العربّية �شّد 
وُرهاب  والتميّيز،  العن�شرّية، 

االأجانب، وعدم الت�شامح 

الأدّلة  اأ�شا�ص  على  القرارات  �شنع 
في  والح�ار  الدرا�شات  خالل  من 

مجال ال�شيا�شات العامة
مكتب اليون�سكو في عّمان

تحليل الحالة حول اإدراج فيرو�ص 
الب�شرية/االإيدز  المناعة  نق�ص 

في برامج تدريب المعّلمين
مكتب اليون�سكو في بيروت

قطاع  ا�شتجابات  حالة  تحليل 
المناعة  نق�ص  لفيرو�ص  التعليم 

الب�شرية/االإيدز
تعليم  "دمج  اقليمي:  اجتماع 
نق�ص  فيرو�ص  حول  �شامل 
في  الب�شرية/االإيدز  المناعة 
برامج تدريب المعّلمين للمنطقة 

العربّية" )في الم�شتقبل(
مكتب اليون�سكو في القاهرة

نق�ص  فيرو�ص  مكّونات  تعديل 
في  الب�شرية/االإيدز  المناعة 

برامج مدار�ص الطّب
مكتب اليون�سكو في الخرطوم

وال�شلوكّيات"  "المعرفة  درا�شة 
�شفوف  في  حاليًّا  القائمة 
وطاّلبها،  الجامعات  موّظفي 
 UNAIDS بالتعاون مع برنامج

في ال�شودان

في  و�شيا�شة  تطبيق  تطوير خطة 
نق�ص  فيرو�ص  حول  العمل  مكان 
تاأخذ  الب�شرية/االإيدز  المناعة 
االعتبار"  بعين  الجندري  الُبعد 
واالأبحاث  العالي  التعليم  لوزارة 

العلمّية الفدرالّية
مكتب اليون�سكو في الرباط

درا�شات التقييم في دول المغرب 
نق�ص  فيرو�ص  اإدراج  حول 
في  الب�شرّية/االإيدز  المناعة 

البرامج المدر�شّية

جل�شات  خالل  من  التقني  الدعم 
التدريب المحلي وانتاج الم�اد 

مكتب اليون�سكو في عّمان
تدريبهم  يتّم  ا  اأ�شا�شيًّ مدّرًبا   25
من خالل ا�شتخدام اأدّلة فيرو�ص 

نق�ص المناعة الب�شرية/االإيدز
اأدّلة موارد فيرو�ص نق�ص المناعة 
الب�شرية/االإيدز في اللغة العربّية 
لغوّية  اإر�شادات  ت�شمل  التي 

لليون�شكو
مكتب اليون�سكو في القاهرة

المتحدة  لالأمم  م�شترك  برنامج 
المناعة  نق�ص  فيرو�ص  لدعم 

الب�شرية/االإيدز
مكتب اليون�سكو في الخرطوم

تطوير خطة ا�شتراتيجّية خم�شّية 
لفيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية/
العالي  التعليم  لوزارة  االإيدز 
في  الفدرالّية  العلمّية  واالأبحاث 

ال�شودان
المتحدة  االأمم  عمل  خطة 
والمطّورة  المجموعة  الم�شتركة 
المناعة  نق�ص  فيرو�ص  حول 

الب�شرية/االإيدز للعام 2008

•
-

•
-



•
-

-

•
-

•
-

•

-

-

•
-



-

•
-

•
-

-
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مع  جارية  تقنّية  ا�شت�شارات 
لليون�شكو  الوطنية  اللجنة 
اأجل  من  الوطنّيين  والنظراء 
لليون�شكو حول  كر�شي  ا�شتحداث 
في   EDUCAIDS مبادرة 
في  لها  فرع  مع  ال�شودان،  �شمال 

جنوب ال�شودان
مكتب اليون�سكو في الرباط

المناطق  في  المراأة  تمكين 
الريفّية في مهارات التفاو�ص في 
ما يتعّلق بفيرو�ص نق�ص المناعة 

الب�شرية/االإيدز
حول  تدريب  جل�شات  تنظيم 
المطّبقة  االإن�شان  حقوق  مقاربة 
المناعة  نق�ص  فيرو�ص  على 

الب�شرية/االإيدز
االأ�شخا�ص  �شد  التمييز 
نق�ص  فيرو�ص  مع  المتعاي�شين 
الجزائر  في  الب�شرّية  المناعة 
نظام  ا�شتجابة  في  الم�شاهمة 
دليل  و�شع  خالل  من  التعليم 
االأ�شخا�ص  �شد  "التمييز  بعنوان 
نق�ص  فيرو�ص  مع  المتعاي�شين 
الب�شرّية: مرجع لخبراء  المناعة 

التعليم"

المناق�شات
تّم ت�شليط ال�شوء مجّدًدا على عدم توّفر 
االإح�شاءات حول فيرو�ص نق�ص المناعة 
دعوة  ثمة  المنطقة.  في  الب�شرية/االإيدز 
وبرنامج  اليون�شكو  دعم  لتعبئة  باالإجماع 

 .UNAIDS
ت�شهيل  اأجل  من  م�شتركة  رعاية  وكاالت 
والدقيقة  لة  المف�شّ البيانات  اإلى  النفاذ 

وتعزيزه؛ 
االأمم  وكاالت  مع  للتعاون  قوّية  نّية 

المتحدة؛
يعترف الم�شاركون باأن النوايا ال�شيا�شّية 
من  تختلف  الحكومة  قبل  من  وااللتزام 
بع�ص  المنطقة.  في  اأخرى  اإلى  دولة 
ونا�شطة  �شديًدا  التزاًما  ملتزمة  الدول 
اأخرى  دول  تعتبر  ال  بينما  بعيد  حّد  اإلى 
المناعة  نق�ص  فيرو�ص  اإلى  اال�شتجابات 
يقوم  وبالتالي،  اأولوّيًة،  الب�شرية/االإيدز 

اأي ن�شاط على مبادرات فردّية.

•
-

-

-

-
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ذ على م�شت�ى كل دولة اأمثلة عن اأن�شطة ُتتخَّ

ال�سودان
اإدراج التعليم حول فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرّية/االإيدز في برامج بالن�شبة 

اإلى المواد كافًة بدًءا من العام المقبل؛
الموؤتمرات  غرار  على  االأن�شطة،  واإطالق  التالمذة،  لتوعية  مركز  تاأ�شي�ص 

والمحا�شرات حول الوقاية من فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية؛
التمويل من اأجل تاأمين االأدوية اإلى التالمذة الُم�شابين؛

النفاذ اإلى االختبارات الطوعّية في الجامعات؛
اإقامة �شبكة فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية ُت�شارك فيها وكاالت االأمم المتحدة 

ووزارة التعليم، وا�شتراتيجّية التطبيق قيد االإعداد؛
تطوير اأدلة توعية للمرّبين، واالأهالي، والتالمذة؛

حمالت توعية وطنّية؛
اجتماع ا�شت�شارات الخبراء حول فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية/واالإيدز؛

وجود من�ّشقين في موؤ�ّش�شات التعليم العالي م�شوؤولين عن و�شع البرامج.

�ش�ريا
جل�شات تدريبّية للمعّلمين؛

االأدّلة التعليمّية متوّفرة؛
ور�ص العمل والمحا�شرات؛

نف�ص  وعلماء  دينّيين،  وقادة  علمّيين،  معّلمين  من  موؤلف  وطني  فريق  ت�شكيل 
م�شوؤولين عن تنظيم مخّيمات توعية �شيفّية

التعليم  موؤ�ّش�شات  ال�شتجابات  الدول  بين  درا�شة  التحقيق:  »تو�شيع مجال  بعنوان  درا�شة  تّم عر�ص 
والخطط،  ال�شيا�شات،  رّكزت على  التي  اليون�شكو،  باإدارة  الب�شرّية«  المناعة  نق�ص  لفيرو�ص  العالي 
المناعة  نق�ص  فيرو�ص  على  المجتمع  توعية  وبرامج  والت�شبيك،  وال�شراكة،  والقيادة،  واالأبحاث، 

الب�شرّية/االإيدز. تجدون اأدناه مثَلْين مختلَفْين حول الممار�شات من هذه الدرا�شة:
برنامج �سامل وناجح ح�سب حاجات كل دولة طّورتها جامعة واحدة:

االلتزام بقيادة قوية ثابتة،
تطوير �شيا�شة من خالل ا�شت�شارات وا�شعة النطاق ُت�شارك فيها االأطراف المعنّية كافًة،

اإدراج تعليم فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرّية المتكامل في البرنامج،
اإجراء اأبحاث مكّثفة )60 وثيقة من�شورة و170 �شريط فيديو(.

عمل غير كاٍف لجامعة اأخرى يّت�شم بما يلي:
غياب البرامج واال�شتجابات الموؤ�ّش�شّية،

على  التدريب  برامج  في  اختياري  در�ص  الب�شرّية/االإيدز  المناعة  نق�ص  فيرو�ص 
التوعية ال�شحّية،

اأبحاث محدودة حول فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرّية/االإيدز.

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

)1(
)2(
)3(
)4(

)1(
)2(

)3(



 

               

ج. الجل�شة الثانية
ال�قاية من فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرّية 

من خالل التعليم في المنطقة العربّية 
دور م�ؤ�ّش�شات التعليم العالي )عمل مجم�عة(

               - الت��شيات
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الـــت��شيــــات الــتوصيــات

ل، وتحديدها، اركين الفر�صة للتفكير في مجاالت التدخل، وتحديدها، اركين الفر�صة للتفكير في مجاالت التدّخل، وتحديدها،  اركين الفر�صة للتفكير في مجاالت التدخصاركين الفر�صة للتفكير في مجاالت التدخص عطي الم�ُعطي الم�ماعي يعطي الم�عطي الم�ماعي يعطي الم�ماعي يعطي الم�ماعي يعطي الم�عطي الم�صعطي الم�صعطي الم� َة، عمل جماعي ية، عمل جماعي ية، عمل ج ة، عمل جصة، عمل جص صفي الجل�صفي الجل�
اركون صاركون صاركون  صد الم�صد الم� ة العامة، يحدصة العامة، يحدصة العامة، يحدة العامة، يحد صة مجموعة العمل والجل�صة مجموعة العمل والجل� ة مجموعة العمل والجل�صة مجموعة العمل والجل�ص صات. خالل جل�صات. خالل جل� أولويالولويالولويات. خالل جل�ولويات. خالل جل�ولوي ا ب اصب اصب  صوترتيبها ح�صوترتيبها ح�
طة الملمو�سة سطة الملمو�سة سطة الملمو�سة  سالأن�سالن� لى لى لى  لى افة  إلى افة  افة صافة ص ص�ص� إ�ال�ال لى المنطقة، باالى المنطقة، بالى المنطقة، با لى المنطقة، بابة  إلى المنطقة، بابة  بة صبة ص ص بالن�ص بالن� أولويةاولويًةولويةولوية ر عتبر عتَبر  عتب التي تعتب التي ُت لت التدخلت التدّخل مجال

ن الوطني واالقليمي.ين الوطني واالقليمي.ْين الوطني واالقليمي. يتوييتوَي تويصتويص مكن اتخاذها على الم�ُمكن اتخاذها على الم� التي يمكن اتخاذها على الم�مكن اتخاذها على الم� التي يمكن اتخاذها على الم� التي يمكن اتخاذها على الم� التي يمكن اتخاذها على الم�مكن اتخاذها على الم�صمكن اتخاذها على الم�صمكن اتخاذها على الم� القابلة للتطبيق

1. الأولوّية: تدخاّلت على اأ�سا�ص اأدّلة واأبحاث

2. الأولوّية: تدريب المعّلمين

3. الأولوّية: البرامج

4. الأولوّية: التوعية/التوا�سل

5. الأولوّية: خدمات التالمذة

6. الأولوّية: الم�سائل القانونّية وتلك المرتبطة بال�سيا�سات العامة

7. الأولوّية: مقاربات ثفاقّية/التزام المجتمع
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ة و�أبحاثت على �أ�سا�س �أدلة و�بحاثت على ��سا�س �دّلة و�بحاث 1. �لأولوية: تدخاللولوية: تدخاللولوية: تدخاّل

الحاجة  ب�شكل عام، على  ورّكزوا،  الحاجة ة.  ب�شكل عام، على  الحاجة ة. وركزوا،  ب�شكل عام، على  زوا،  ة. وركية. وركّي يشيش شا�شا� ا�شا�ش أ�ا�ش�ش� أولوياولويولويةولويةولويًة الأبحاث  الم�شاركون كافًة  اعتبر 
مكتب  ومبادرة  مكتب شكو  ومبادرة  مكتب شكو  ومبادرة  كو  اليون� م�شاغل  اليون�شطار  م�شاغل  اليون�شطار  م�شاغل  اليون�اطار  م�شاغل  إطار  في  يندرج  مما  الحالة،  تحليل  في لى  يندرج  مما  الحالة،  تحليل  في لى  يندرج  مما  الحالة،  تحليل  مملى  الحالة،  تحليل  ممالى  الحالة،  تحليل  إلى  الملحة الملحة الملحة 
التعليم لفيرو�ص نق�ص  التعليم لفيرو�صتجابة قطاع  صتجابة قطاع  التعليم لفيرو�ش التعليم لفيرو�شتجابة قطاع  تجابة قطاع  ش�ش� أجل تحليل الحالة اجل تحليل الحالة جل تحليل الحالة ل كو في بيروت من شكو في بيروت من شكو في بيروت من  شاليون�شاليون�
ّا في هذا العام والذي تما في هذا العام والذي تم الترحيب 

التعليم لفيرو� تجابة قطاع 
ً

التعليم لفيرو� تجابة قطاع 
ا في هذا العام والذي تمحقا في هذا العام والذي تمحق يتمشيتمشيتّم تنفيذه ل شة/اليدز الذي �شة/اليدز الذي � ّالمناعة الب�شرية/الإيدز الذي �المناعة الب�شرية/اليدز الذي �المناعة الب�شري

طراف اطراف طراف  طراف خرين و أطراف خرين و آخرين واخرين و اء و�شركاء شاء و�شركاء شاء و�شركاء  شة مع الدول الع�شة مع الدول الع� ة مع الدول الأع�شة مع الدول الع�ش شكو نتائج الدرا�شكو نتائج الدرا� كو نتائج الدرا�شكو نتائج الدرا�ش شتت�شاطر اليون�شتت�شاطر اليون� تت�شاطر اليون�شتت�شاطر اليون�ش شبه. �شبه. �
خرى على الم�

جديدة، والتوعية، وتح�سين الفهم حول 
فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية/االيدز؛

تفادي الزدواجية العمياء لجهود البحث 
على  والتركيز  العالمي  الم�شتوى  على 

حاجات المنطقة المحددة؛
من  التدخالت  تح�سين  في  الم�شاهمة 

خالل مقاربات ابتكارية او بديلة؛
العام  الراأي  لدى  المعرفة  تقييم فجوة 
اجل  من  الجهود  وبذل  م�شتمر  ب�شكل 

تخطيها؛
جمع الموال من اجل دعم البحاث، ال 
�شيما من خالل م�شادر التمويل الخارجية 
ل�شد الفجوة الوطنية ب�شبب غياب الموارد 
الوطنية او االلتزام الوطني بالموارد حول 
الب�شرية/االيدز.  المناعة  نق�ص  فيرو�ص 
يجب تبليغ المعلومات ب�شان فر�ص التمويل 

الى وزارات التعليم العالي.

•

•

•
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تحّدي التمويل
الب�شرية/ المناعة  نق�ص  الب�شرية/  المناعة  نق�ص  الب�شرية/  المناعة  نق�ص   ّ فيرو�ص حول  البحاث  فيرو�صلى  حول  البحاث  فيرو�صلى  حول  البحاث  فيرو�الى  حول  الأبحاث  إلى  ة شة شة  ش�ش� �ش�ش المخ� المخ�ة  المخ�شّة  شة  المالي الموارد  المخ�غياب  المالية  الموارد  المخ�غياب  المالية  الموارد  ّغياب 

ّة في غالبية الدول في المنطقة؛ة في غالبية الدول في المنطقة؛ة في غالبية الدول في المنطقة؛ أولوياولوّيولوية في غالبيولوية في غالبيولوي ت شت شت  شها لي�شها لي� أنانّنها لي�نها لي�ن الإيدز بما 
مكن لوكايمكن لوكايمكن لوكاُمكن لوكامكن لوكالت الأمم المتحدة   – ا واعية لفر�ص التمويلدائما واعية لفر�ص التمويلدائًما واعية لفر�ص التمويل ّلطات الوطنية لطات الوطنية لطات الوطنية  لطات الوطنيشلطات الوطنيش شت ال�شت ال� ت ال�شت ال�ش شلي�شلي�

اعدة في م�شاطرة المعلومات؛شاعدة في م�شاطرة المعلومات؛شاعدة في م�شاطرة المعلومات؛ شالم�شالم�
ّات الوطنيةات الوطنيةات الوطنية؛ ّا متنا�سبة والحاجات/الولويات الوطنيا متنا�سبة والحاجات/الولويات الوطنيا متنا�سبة والحاجات/الولوي ا متنا�سبة والحاجات/الأولويرة دائما متنا�سبة والحاجات/الولويرة دائًم رة دائمالمتوفرة دائمالمتوّف المتوفة المتوفة  ّ تكون فر�ص التمويل الخارجية  تكون فر�ص التمويل الخارجية  تكون فر�ص التمويل الخارجي ل

توى الوطني.شتوى الوطني.شتوى الوطني. أخرى على الم�اخرى على الم�شخرى على الم�شخرى على الم� ة معنية معنّية 

إجراء درا�سات تقييم وتحاليل فجواتاجراء درا�سات تقييم وتحاليل فجواتجراء درا�سات تقييم وتحاليل فجوات، 
معرفة  تقييم  اعتبار  مع  خا�ص،  ب�شكل 
ّ نق�ص المناعة الب�شرية/ نق�ص المناعة الب�شرية/ نق�ص المناعة الب�شرية/ صال�شباب لفيرو�صال�شباب لفيرو�ص

ة عمل؛ع خطة عمل؛ع خّطة عمل؛ ع خطشع خطش شالإيدز حجر الزاوية لو�شاليدز حجر الزاوية لو�
قطاع  ال�ستجابات  حالة  تحليل  إجراء اإجراء إجراء 
ّ نق�ص المناعة الب�شرية/ نق�ص المناعة الب�شرية/ نق�ص المناعة الب�شرية/ ص لفيرو�ص لفيرو�ص التعليم

في  في شاعدة  في شاعدة  اعدة  الم� للجامعات  الم�شمكن  للجامعات  الم�شمكن  للجامعات  الم�مكن  للجامعات  )يمكن  الم�اليدز  للجامعات  )يمكن  الم�اليدز  للجامعات  )يمكن  الم�اليدز  للجامعات  الم�مكن  للجامعات  )يمكن  الم�الإيدز  للجامعات  الم�ُمكن  للجامعات  مكن 
اءات(؛شاءات(؛شاءات(؛ شح�شح� تطوير تحليل الحالة وجمع ال

عداد اعداد عداد  عداد م�سوحات، وتوليد بيانات، و عداد اعداد عداد م�سوحات، وتوليد بيانات، و إعداد اعداد م�سوحات، وتوليد بيانات، و إجراء اجراء جراء 
يع محدسيع محدسيع محّددة؛ سدرا�سات حول موا�سدرا�سات حول موا�

إجراء اجراء جراء تقييم دوري للتدخالت المختلفة؛
توليد  على  الجامعات  قدرات  تعزيز 

رهاسرهاسرها؛ سالمعلومات ون�سالمعلومات ون�
توى كل دولة حول شتوى كل دولة حول شتوى كل دولة حول  إجراء الأبحاث على م�اجراء البحاث على م�شجراء البحاث على م�شجراء البحاث على م�
المناعة  نق�ص  لفيرو�ص  الحالي  لفيرو�صع  الحالي  صع  لفيرو�ش الحالي  لفيرو�شع  الحالي  ع  شالو�شالو�
معرفة  توليد  أجل اجل جل  من  من الب�شرية/اليدز  من الب�شرية/اليدز  ّالب�شرية/الإيدز 

جديدة، والتوعية، وتح�سين الفهم حول 
إيدز؛اليدز؛اليدز؛ ّ نق�ص المناعة الب�شرية/ا نق�ص المناعة الب�شرية/ا نق�ص المناعة الب�شرية/ا صفيرو�صفيرو�ص

ة العمياءزدواجية العمياءزدواجّية العمياء لجهود البحث  تفادي ال
على  والتركيز  العالمي  العالمي شتوى  العالمي شتوى  توى  الم� الم�شعلى  شعلى 

حاجات المنطقة المحّددة؛
من  التدخالت  تح�سين  في  في شاهمة  في شاهمة  اهمة  شالم�شالم�

أو بديلةاو بديلةاو بديلة؛ ّمقاربات ابتكارية مقاربات ابتكارية مقاربات ابتكارية  خالل 
العام العامأي  العاماأي  أي  الر لدى  المعرفة  العامتقييم فجوة  أي  الر لدى  المعرفة  العامتقييم فجوة  الراأي  لدى  المعرفة  العاماتقييم فجوة  العاماأي  أي  الر لدى  المعرفة  العامتقييم فجوة  العاماأي  أي 
أجل اجل جل  من  الجهود  وبذل  من شتمر  الجهود  وبذل  من شتمر  الجهود  وبذل  تمر  م� م�شب�شكل  شب�شكل 

يهاتخطيهاتخّطيها؛
أجل دعم الأبحاثاجل دعم البحاثاجل دعم البحاث، ال  جمع الأموال من 
ّادر التمويل الخارجية ادر التمويل الخارجية ادر التمويل الخارجية  ادر التمويل الخارجيشادر التمويل الخارجيش شما من خالل م�شما من خالل م� ما من خالل م�يما من خالل م�ّي يشيش ش�ش�
بب غياب الموارد شبب غياب الموارد شبب غياب الموارد  شة ب�شة ب� ّ الفجوة الوطنية ب� الفجوة الوطنية ب� الفجوة الوطني دشدشّد شل�شل�
أو االلتزام الوطني بالموارد حول او االلتزام الوطني بالموارد حول و االلتزام الوطني بالموارد حول  ّالوطنية الوطنية الوطنية 
إيدز. اليدز. اليدز.  الب�شرية/ا المناعة  نق�ص  الب�شرية/ا  المناعة  نق�ص  الب�شرية/ا  المناعة  نق�ص   ّ صفيرو�صفيرو�ص
أن فر�ص التمويل ان فر�ص التمويل ان فر�ص التمويل  ايجب تبليغ المعلومات ب�شايجب تبليغ المعلومات ب�ش

إلى وزارات التعليم العالي.الى وزارات التعليم العالي.لى وزارات التعليم العالي.





















•

•

•
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مينة: تدريب المعلمينة: تدريب المعّلمين 2. الأولوية: تدريب المعل. الولوية: تدريب المعل. الولوي

نظرا  نظرة  ًة  الب�شري المناعة  نق�ص  نظر  الب�شرية  المناعة  نق�ص  نظر  الب�شرية  المناعة  نق�ص  فيرو�ص  من  الوقاية  جهود  في  فيرو�صي  من  الوقاية  جهود  في  صي  فيرو�ش من  الوقاية  جهود  في  فيرو�شي  من  الوقاية  جهود  في  ي  شا�شا� ا�شا�ش أ�ا�ش�ش� دور  دور للمعّلمين  دور للمعلمين  مين 
أن بناء قدرات ان بناء قدرات ن بناء قدرات  نة. كما عينة. كما عيَّنة. كما  ُة بالكامل في دولة معية بالكامل في دولة معية بالكامل في دولة م ة بالكامل في دولة مشة بالكامل في دولة مش لى قدرتهم على بلوغ مجتمع المدر�الى قدرتهم على بلوغ مجتمع المدر�شلى قدرتهم على بلوغ مجتمع المدر�شلى قدرتهم على بلوغ مجتمع المدر�

أخرى حداخرى حدخرى حدخرى حددها الم�شاركون. ة ية ّية  يشيش شا�شا� ا�شا�ش أ�ا�ش�ش�
لى قدرتهم على بلوغ مجتمع المدر�لى قدرتهم على بلوغ مجتمع المدر�

أولوياولويولويةولويةولوية ل 
لى قدرتهم على بلوغ مجتمع المدر�لى قدرتهم على بلوغ مجتمع المدر�

ل مين �شكل مين �شك
إلى قدرتهم على بلوغ مجتمع المدر�لى قدرتهم على بلوغ مجتمع المدر�

مين �شكالمعلمين �شكالمعل









قدراتهم  بناء  اأجل  المعّلمين من  تدريب 
علمّية  معرفة  اكت�شاب  نحو  ومهاراتهم 
العلمّية(  الناحية  من  )�شحيحة  ثابتة 
اأف�شل  ب�شكل  التالمذة  توعية  اأجل  ومن 
)تخّطي الحواجز الثقافّية اأو ال�شخ�شّية، 

مقاربات تعليم ابتكارّية ومرنة، الخ.(؛
عدم  حول  التوعية  ت�شّكل  اأن  يجب 
التمييز اإحدى اأبرز االأولوّيات في تدريب 
المعّلمين، وفي المهنة الطبّية، من خالل 
تعزيز المعرفة حول طرق انتقال فيرو�ص 

نق�ص المناعة الب�شرّية والوقاية منه؛
اأجل توجيه جهود  ت�شجيع المعّلمين من 

ا؛ التوعية نحو الأهالي اأي�سً
ي�شّكل  بالتدريب  المعّلمين  كافة  تزويد 
بع�ص  الكبيرة؛  االأعداد  ب�شبب  تحديًّا 
التدريب  ت�شمل:  ذلك  لتخّطي  الطرق 
الذي  المدّربين  لمدربي  الأ�سا�سي 

خالل  من  كافًة  المعّلمين  يبلغ  اأن  يجب 
طرق  وا�شتخدام  المت�ساعد،  التدريب 
تعّلم بديلة، على غرار تعليم الأقران من 
اللكتروني  والتعليم  التالمذة،  خالل 
من خالل ا�شتخدام تكنولوجيا المعلومات 

واالت�شاالت، الخ.
اأجل  من  التحفيز  على  التركيز 
غرار  على  جديدة،  مهارات   اكت�ساب 
)1( المهارات ال�شخ�شّية )مثاًل المهارات 
والقيم  ال�شلوكّية،  والتغّيرات  الحياتّية، 
التمييز(،  وعدم  والم�شاواة،  االأ�شا�شّية، 
)2( والمهارات المهنّية )مثاًل المهارات 
والتخطيط،  وال�شيا�شة،  ال�شريرّية، 
وتنفيذها(؛  البرامج  وتطوير  والبحث، 
)3( والمهارات الموؤ�ّش�شّية )مثاًل مجاالت 

عمل جديدة، وفر�ص تمويل، الخ.(
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3. الأولوية: البرامج. الولوية: البرامج. الولوية: البرامج

التعليم حول  التعليم حول رّية/اليدز في البرامج، ي�صبح  التعليم حول رية/اليدز في البرامج، ي�صبح  ة/الإيدز في البرامج، ي�صبح  ريصريص الب�ص نق�ص المناعة الب� ص نق�ص المناعة  إدراج فيرو�ادراج فيرو�صدراج فيرو�صدراج فيرو�ص مع 
ي الذي تنقله صي الذي تنقله صي الذي تنقله  صا�صا� ا�صا�ص صا من التعليم الأ�صا من التعليم ال� ًة جزءة جزء ة جزءرية جزءرّي ريصريص ص نق�ص المناعة الب�ص نق�ص المناعة الب� صالوقاية من فيرو�صالوقاية من فيرو�ص
تدريب  مع  ذلك  تدريب صب  مع  ذلك  تدريب صب  مع  ذلك  ب  يتنا� يتنا�صن  يتنا�صن  يتنا�ان  أن  بّد ل  أعاله، اعاله، عاله،  نا صنا صنا  ناق� كما  تالمذتها.  ناق�صلى  كما  تالمذتها.  ناق�صلى  كما  تالمذتها.  ناق�الى  كما  تالمذتها.  إلى  ات صات صات  ص�ص� �ص�ّص ص�ص� ؤ�و�و والموالم

نين لتعليم المادة.لعين وممكنين لتعليم المادة.لعين وممّكنين لتعليم المادة. لعين وممكمون مطلعين وممكمون مّط مون مطب لكي يكون المعلمون مطب لكي يكون المعّل ب لكي يكون المعلصب لكي يكون المعلص صاتذة المنا�صاتذة المنا� اتذة المنا�صاتذة المنا�ص صالأ�صال�

20













المناعة  نق�ص  فيرو�ص  تعليم  اإدراج 
التدري�ص  مواد  في  الب�شرّية/االإيدز 
التالمذة  تعّلم  )برامج  الجامعّية 

والمعّلمين(؛
متابعة درو�ص اأو محا�شرات اإلزامّية حول 
الب�شرّية/االإيدز  المناعة  نق�ص  فيرو�ص 

قبل التخّرج؛
المحتويات  تركيز الجهود والتفكير على 
وتحديد  الموؤ�ّس�سة  بمهّمة  المرتبطة 
اأهداف واقعّية )على اأ�شا�ص توّفر الوقت، 

والموارد، والقدرات(؛

وابتكارّية  مرنة  بيداغوجيا  اعتماد 
)ا�شتخدام  تعليم/تعّلم  ومنهجيات 
واالت�شاالت،  المعلومات  تكونولوجيا 
واالأبحاث،  والم�شاريع،  العمل،  وور�ص 
ودرا�شات الحاالت، واال�شتفادة من معرفة 

المعّلمين والتالمذة الخ(؛
ا�ستهداف  اأجل  من  المحتويات  تكييف 
والمعّلمين،  التالمذة،  اأكبر:  مجموعة 
والقادة  ال�شّحة،  وخبراء  والباحثين، 

االأكاديمّيين، الخ.؛
وغير  النظامّية  البرامج  ا�شتهداف 

النظامّية في الوقت نف�شه.



21 

اال�شت�شارات االقليمية: دور موؤ�ش�شات التعليم العالي في المنطقة العربية في الوقاية من فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية

4. الأولوية: التوعية/التوا�صل. الولوية: التوعية/التوا�صل. الولوية: التوعية/التوا�صل

الو�ضع  حول  جهة،  من  القرارات،  الو�ضع ضانعي  حول  جهة،  من  القرارات،  الو�ضع ضانعي  حول  جهة،  من  القرارات،  انعي  � تبليغ  �ضجل  تبليغ  �ضجل  تبليغ  �اجل  تبليغ  أجل  من  �ضرورية  حاجة  من التوعية  �ضرورية  حاجة  من التوعية  �ضرورية  حاجة  التوعية 
جهود  ودعم  المنطقة/الدولة  في  جهود رّية/اليدز  ودعم  المنطقة/الدولة  في  جهود رية/اليدز  ودعم  المنطقة/الدولة  في  ة/الإيدز  ريضريض الب� المناعة  نق�ص  الب�ض  المناعة  نق�ص  ض  لفيرو�ص لفيرو�صالفعلي  صالفعلي 
العدوى  العدوى ضبل  العدوى ضبل  بل  � حول  العام  �ضي  حول  العام  �ضي  حول  العام  �اي  حول  العام  أي  والر والرضباب  والرضباب  باب  ال� تبليغ  ال�ضجل  تبليغ  ال�ضجل  تبليغ  ال�اجل  تبليغ  أجل  من  من خرى،  من اخرى،  أخرى،  جهة  ومن  الوقاية، 
ل والتعاون ما بين الخبراء من ضل والتعاون ما بين الخبراء من ضل والتعاون ما بين الخبراء من  ضهيل التوا�ضهيل التوا� هيل التوا�ضهيل التوا�ض إلى ت�لى ت�ضلى ت�ضلى ت� وطرق الحماية. كما تبرز الحاجة 

اطرة المعلومات والتجارب.ضاطرة المعلومات والتجارب.ضاطرة المعلومات والتجارب. ضخالل م�ضخالل م�

















المناعة  نق�ص  فيرو�ص  حول  التوعية 
الم�ستويات  على  الب�سرّية/الإيدز 
كافًة، من خالل ا�شتخدام طرق مختلفة 
اإلى  الو�شول  مختلفة؛  اإعالم  وو�شائل 
القرارات،  �شانعي  اأو�شع:  مجموعة 
والمعّلمين،  والم�شوؤولين،  التعليم  وقادة 
االعالم،  وموّظفي  الدينّيين،  والقادة 
وال�شباب،  الم�شتهدفة،  والمجموعات 
بع�ص  في  العام.  والراأي  واالأهالي، 
البدء  فعالّية  االأكثر  من  الحاالت، 
العام  الراأي  منطق  تغيير  على  بالتركيز 
ال�شيا�شي  االلتزام  على  الح�شول  قبل 
اإلى ذلك، في بع�ص الدول،  والموؤ�ّش�شي. 
غالًبا ما يجهل اأع�شاء البرلمان الق�شايا 
المناعة  نق�ص  بفيرو�ص  المرتبطة 
اعتماد  ويرف�شون  الب�شرّية/االإيدز 
بالرغم من وجود  القوانين  اأو  القرارات 

النّية الموؤ�ّش�شّية اأو ال�شيا�شّية العامة؛
حمالت معلومات ت�ستهدف ب�شكل خا�ص 

ال�سباب والتالمذة؛
)خا�شة  والموّظفين  العميد  توعية 
فيرو�ص  م�شائل  حول  الطب(  كلّيات  في 
نق�ص المناعة الب�شرّية/االإيدز، والجهود 

الموّجهة نحو توعية هذه المجموعات؛

و�شع موقع الكتروني يتّم تحديثه ب�شكل 
ثة؛ منتَظم يوؤّمن المعلومات الُمحدَّ

اإقامة �سبكة بين نقاط الرتكاز في مجال 
فيرو�ص نق�ص المناعة الب�سرّية/الإيدز 
اإلى منتدى  في الدول العربّية، باالإ�شافة 
ت�شهيل  اأجل  من  االنترنت  �شبكة  على 

الربط بين ال�شبكات وتبادل المعلومات؛
واإعطاء  العمل  اإدارة  اإلى  الخبراء  دعوة 
التلفزيون  محّطات  اإلى  البيانات 

الوطنّية؛
ن�شر البرامج عبر راديو الجامعة وقناتها 

التلفزيونّية عند توّفرها؛
اآخرين  واأفراد  الدينيين  القادة  توعية 
العام،  الراأي  توعية  وتدريبهم من خالل 
على غرار موّظفي االعالم، حول الر�شائل 

المالئمة التي يجب نقلها؛
الُف�سلى  الممار�سات  م�ساطرة 

والمعلومات المحّدثة واالأخيرة، الخ.
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5. الأولوية: خدمات التالمذة. الولوية: خدمات التالمذة. الولوية: خدمات التالمذة

يجب  عالية  �ولوية  يجب ت  عالية  �ولوية  يجب ت  عالية  �أولوية  ذ�ت  مجموعة  ي�شّكلون  ذهم  مجموعة  ي�شكلون  ذهم  مجموعة  لون  �ن على  ي�شكلتالمذة  �نهم  على  ي�شكلتالمذة  �أنهم  على  �لتالمذة  �لم�شاركون  حّدد 
�لمناعة  نق�ص  فيرو�ص  من  فيرو�صلوقاية  من  صلوقاية  � بر�مج  تهدف  �لوقاية.  جهود  في  تهدشتهدشتهد�فها  ش�ش� �

ّلب�شرية/لب�شرية/لب�شرية/�اليدز �إلى تحقيق ما يلي: �
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تبليغ التالمذة وم�شاعدتهم على اكت�شاب 
�شد  لحمايتهم  والمهارات  المعلومات 
فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرّية/االإيدز؛

فهم حاجاتهم، و�شلوكّياتهم االجتماعّية، 
ومواطن �شعفهم؛

تدريبهم،  في  وماليًّا  تقنيًّا  اال�شتثمار 
واكت�شابهم للمهارات والمعرفة؛

الخدمات،  على  ح�شولهم  ت�شهيل 
)االأكاديمي،  والدعم  والمعلومات، 

والنف�شي، والتوجيهي، الخ.(
�شمان ال�شرّية وعدم التمييز في خدمات 

الدعم؛
اعتماد برامج ومقاربات التعليم والتعّلم 
الوقاية،  وحمالت  التوعية،  المتعّددة: 
واالت�شاالت،  المعلومات  وتكنولوجيا 
االأقران،  وتعليم  االلكتروني،  والتعّلم 

الخ؛
الجندر  م�شائل  اإلى  خا�شة  اأهمّية  اإيالء 

وه�شا�شة و�شع االإناث؛
وو�شائل  الريا�شة  اإلى  النفاذ  تعزيز 
عن  ابعادهم  اأجل  من  وت�شهيله  الترفيه 

ال�شلوكّيات الخطرة.
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6. الأولوية: الم�سائل القانونية وتلك المرتبطة بال�سيا�سات العامة. الولوية: الم�سائل القانونية وتلك المرتبطة بال�سيا�سات العامة. الولوية: الم�سائل القانونية وتلك المرتبطة بال�سيا�سات العامة

صة وا�ضحة حول فيرو�صة وا�ضحة حول فيرو�ص نق�ص المناعة  ة وا�ضحة حول فيرو�ية وا�ضحة حول فيرو�ّي يضيض ض�ض� �ض�ّض ض�ض� ؤ�و�و وة موة م ة مضة مض ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض مكن ل�ُمكن ل�ا، يمكن ل�مكن ل�ا، يمكن ل�ا، يمكن ل�ا، يمكن ل�مكن ل�ضمكن ل�ضمكن ل� أينما يكون هذا ممكناينما يكون هذا ممكًنينما يكون هذا ممكنا، يينما يكون هذا ممكنا، يينما يكون هذا ممكن
يمكن مكن مكن  لكن،  يمكن رها.  لكن،  يمكن رها.  لكن،  يمكن مكن رها.  لكن،  مكن ُمكن رها.  وتطو يهها  لكن،  وتطورها.  يهها  لكن،  وتطورها.  ّهها  وتوج الوقاية  وجهود  وتطوطة  وتوجهها  الوقاية  وجهود  وتطوطة  وتوجهها  الوقاية  وجهود  وتوجضطة  الوقاية  وجهود  وتوجضطة  الوقاية  وجهود  طة  الن� الن�ضل  ضل  الن�ّه الأن�هل  ل  هضهض ت� ت�ضن  ت�ضن  ت�ان  أن  ة/ارية/ارّية/اليدز  ريضريض ضالب�ضالب�
الحالة،  هذه  في  طويلة.  عملية  الحالة، ل  هذه  في  طويلة.  عملية  الحالة، ل  هذه  في  طويلة.  عملية  ّل  عمليّك عمليكل  ل  كضكض ت� ت�ضن  ت�ضن  ت�ان  أن  عليها  عليها ضادقة  عليها ضادقة  ادقة  والم� والم�ضة  ضة  والم�ض والم�ضة  ة  ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض ال� هذه  ال�ضلتطوير  هذه  ضلتطوير 
الحيضالحيضالحية الحية الحية  و� و�ضة  ضة  و�ولي و�ولية  ولية  وليض ؤوليض بم� بم�ضناط  ضناط 
الحالة،  هذه  في  طويلة.  الحالة، ة  هذه  في  طويلة.  ة 

ت بم�ن  تناط  بم�ن  تناط  تن  تان  أن  عمل،  فريق  غرار  على  المد،  عمل، ضيرة  فريق  غرار  على  المد،  عمل، ضيرة  فريق  غرار  على  الأمد،  يرة  ق� لهيئة  ق�ضمكن  لهيئة  ق�ضمكن  لهيئة  ق�ُمكن  لهيئة  ق�يمكن  لهيئة  ق�يمكن  لهيئة  مكن 
ة.ية.ّية. يضيض ض�ض� �ض�ّض ض�ض� ؤ�و�و وتجابة موتجابة م تجابة مضتجابة مض ض�ض� إعطاء التوجيهات اعطاء التوجيهات عطاء التوجيهات ل

ليكون  ال�شغوط  لممار�شة  طريقة  انها 
الب�شرية/ المناعة  نق�ص  فيرو�ص  تعليم 
االيدز جزءا من العمل اال�شا�شي لمنظمة 

ما؛
يجب تطويرها ب�شكل ا�شت�شاري وت�شاركي، 
يتفق عليها من قبل الجهات المعنية كافة، 
تحدد ب�شكل وا�شح الحقوق والم�شووليات 

لالطراف المعنية كافة؛
الى  التطبيق  وعملية  الر�شائل  نقل  يجب 

الجهات المعنية كافة؛
اولويات  تحدد  ان  ل�شيا�شة  يجب 
المثال،  �شبيل  على  وا�شحة.  �شيا�شية 
النا�ص  حقوق  ان  الى  الم�شاركون  ا�شار 
المناعة  نق�ص  فيرو�ص  مع  المتعاي�شين 

الب�شرية/االيدز م�شالة طارئة.

حول  وا�ضحة  وطنية  حول ة  وا�ضحة  وطنية  حول ة  وا�ضحة  وطنية  ّة  وطنيض وطنيضة  ة  ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض � من  �ض  من  ض  بد بدال  ّال 
المناعة  نق�ص  فيرو�ص  من  فيرو�صالوقاية  من  صالوقاية 
ة من خالل التعليم، بما في ذلك رية من خالل التعليم، بما في ذلك رّية من خالل التعليم، بما في ذلك  ريضريض ضالب�ضالب�

التعليم العالي؛
ّتراتيجية لتطبيق تراتيجية لتطبيق تراتيجية لتطبيق  تراتيجيضتراتيجيض ض من خطة عمل ا�ض من خطة عمل ا� ّال بدال بد
مقاربة  خالل  من  الوطنية  مقاربة ة  خالل  من  الوطنية  مقاربة ة  خالل  من  الوطنية  ّة  الوطنيض الوطنيضة  ة  ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض ضال�ضال�

متعّددة القطاعات؛
العالي  التعليم  العالي ضات  التعليم  العالي ضات  التعليم  ات  ض�ض� �ض�ّض ض�ض� ؤ�و�و لم يكون  لمون  يكون  لمون  يكون  لمان  يكون  أن  يجب 
الوقاية  حول  مة 
العالي  التعليم  ات 

ّ
العالي  التعليم  ات 

ومنظ وا�ضحة  الوقاية ة  حول  ومنظمة  وا�ضحة  الوقاية ة  حول  مة  ومنظض وا�ضحة  ومنظضة  وا�ضحة  ة  ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض ض�ض�
ة تكون رية تكون رّية تكون  ريضريض ض نق�ص المناعة الب�ض نق�ص المناعة الب� صمن فيرو�صمن فيرو�ص

ّة الوطنية؛ة الوطنية؛ة الوطنية؛ ة الوطنيضة الوطنيض ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض ضة مع ال�ضة مع ال� ة مع ال�ضة مع ال�ض ضمتجان�ضمتجان�
ا ضا ضا  ملمو� ملمو�ا  ملمو�ًضا  ضا  مرجعي ملمو�ا  مرجعيا  ملمو�ا  مرجعيا  ًّا  إطاراطاًرطارطار ة ضة ضة  ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض ال� ال�ضل  ضل  ال�ّك ال�كل  ل  كضكض ضت�ضت�

ا عليه؛فقا عليه؛فًقا عليه؛ فقومتفقومّت

 ليكون ليكون شغوط  ليكون شغوط  غوط  ال� ال�شة  شة  ال�ش ال�شة  ة  لممار� طريقة  لممار�شها  طريقة  شها  لممار�ّن طريقة  لممار�نها  طريقة  ها  إنانا
الب�شرية/ المناعة  نق�ص  الب�شرية/  المناعة  نق�ص  الب�شرية/  المناعة  نق�ص   ّ فيرو�ص فيرو�صتعليم  صتعليم 
مة ي لمنظمة ي لمنّظمة  ي لمنظشي لمنظش شا�شا� ا�شا�ش ش�ش� أ�ال�ال إيدز جزءاليدز جزءاليدز جزًءا من العمل ا ا

ما؛
ت�شاري وت�شاركي، شت�شاري وت�شاركي، شت�شاري وت�شاركي،  شيجب تطويرها ب�شكل ا�شيجب تطويرها ب�شكل ا�
ّفق عليها من قبل الجهات المعنية كافة، فق عليها من قبل الجهات المعنية كافة، فق عليها من قبل الجهات المعنية كافة،  فق عليها من قبل الجهات المعنيتفق عليها من قبل الجهات المعنيّت تيتُي
ّوليات وليات وليات  ؤوليشووليشو شوح الحقوق والم�شوح الحقوق والم� ح الحقوق والم�شح الحقوق والم�ش ش وا�ش وا� تحّدد ب�شكل

؛
ح الحقوق والم�

ً
ح الحقوق والم�

طراف المعنيطراف المعنية كافة
ٍ

ّطراف المعنية كافةطراف المعنية كافة أطراف المعنيالطراف المعنيال اللالل
إلى الى الى  التطبيق  وعملية  التطبيق ائل  وعملية  التطبيق ائل  وعملية  ّائل  وعمليش وعمليشائل  ائل  الر� نقل  الر�شيجب  نقل  شيجب 

ّالجهات المعنية كافةالجهات المعنية كافةالجهات المعنية كافًة؛
أولوياولوّيولويات ولويات ولويات  تحدد  تحدن  تحّدن  تحدان  أن  ة شة شة  شيا�شيا� يا�شيا�ش ل� ل�شيجب  شيجب 
المثال،  المثال، شبيل  المثال، شبيل  بيل  � على  �شحة.  على  شحة.  �ش على  �شحة.  على  حة.  وا� وا�شة  شة  وا�ّي وا�ية  ة  يشيش شيا�شيا� يا�شيا�ش ش�ش�
النا�ص حقوق  النا�صن  حقوق  النا�صن  حقوق  النا�ان  حقوق  أن  إلى الى الى  الم�شاركون  الم�شاركون �شار  الم�شاركون ا�شار  أ�شار 

المناعة  نق�ص  فيرو�ص  مع  فيرو�صالمتعاي�شين  مع  صالمتعاي�شين 
ألة طارئة.شالة طارئة.شالة طارئة. شايدز م�شايدز م� إيدز م�اليدز م�ال ّالب�شرية/االب�شرية/االب�شرية/ا
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ّة: مقاربات ثقافية/ التزام المجتمعة: مقاربات ثقافية/ التزام المجتمعة: مقاربات ثقافية/ التزام المجتمع 7. الأولوية: مقاربات ثقافي. الولوية: مقاربات ثقافي. الولوي

ت�ْخذ  �ن  من  بد  ال  ت�لمنطقة  �ن  من  بد  ال  ت�ألمنطقة  �أن  من  بد  ال  �لمنطقة  في  له�  له�ط  �ط  لهلمخّط لهلمخطط  ط  � الت لتدخالت لتدّخالت  � �أن  �إلى  �لم�ش�لم�ش�ركون  � ��أ�ش���ش�ر 
�لثق�لثق�فة �لمحلية ولمحلية ولمحلية و�القليمية. يجب �أن تكون جهود القليمية. يجب �ن تكون جهود القليمية. يجب �ن تكون جهود  �العتب�العتب�ر �لقيم، و�لمعتقد�ت، و� بعين �

�العتب�العتب�ر. ش� وت�أخذ خ�ش� وت�خذ خ�ش�ئ�ص �لمنطقة بعين � �
لقيم، و

ًّ
لقيم، و
�في�في �ل مالئمة ثق�ل مالئمة ثق� ل مالئمة ثقلتدخل مالئمة ثقلتدّخ �

 ،يواجهونها التي  والتحديات  ال�شعوبات 
على الم�شتويين الطبي واالجتماعي(.

لدعم  وطنية  عمل  ور�ص  تنظيم 
بين  القطاعات  متعددة  مقاربة 
)مثال:  المختلفة  والوزارات  المجال�ص 
ووزارة  ال�شحة،  ووزارة  التعليم،  وزارة 
غير  والمنظمات  االجتماعية،  ال�شوون 
لجنة  ت�شكيل  الى  توؤدي  التي  الحكومية( 
فيرو�ص  ق�شايا  على  لال�شراف  وطنية 
بادارة  الب�شرية/االإيدز،  المناعة  نق�ص 
ملكية  �شمان  اأجل  من  حكومية  موؤ�ش�شة 

الدولة.

الزامي  فح�ص  لفر�ص  مقترح  رف�ص  تم   *
في  الب�شرية  المناعة  نق�ص  لفيرو�ص 
لحقوق  اأنه خرق  على  اعتبر  اذا  الجامعات، 
والتمييز.  االحراج  الى  اإال  يودي  ال  االن�شان 
ذلك  ي�شاهم  لن  العربية،  المنطقة  في 
نق�ص  فيرو�ص  من  الوقاية  جهود  دعم  في 

المناعة الب�شرية.
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يواجهونها،  التي  والتحديات  عوبات 
ن الطبي واالجتماعي(.ين الطبي واالجتماعي(.ْين الطبي واالجتماعي(. يتوييتوَي تويشتويش شعلى الم�شعلى الم�

لدعم  وطنّية  عمل  لدعم   وطنية  عمل  لدعم   ة  صور�صور�ص تنظيم 
بين  القطاعات  متعّددة  مقاربة 
)مثاًل:  المختلفة  والوزارات  صالمجال�صالمجال�ص 
ووزارة  ووزارة شحة،  ووزارة شحة،  حة،  ال� ووزارة  التعليم،  ال�شوزارة  ووزارة  التعليم،  شوزارة 
غير  والمنّظمات  غير ة،  والمنظمات  غير ة،  مات  االجتماعي والمنظون  االجتماعية،  والمنظون  االجتماعية،  ّون  االجتماعيو االجتماعيوون  ؤون  وال�شوال�ش
لجنة  ت�شكيل  لجنة الى  ت�شكيل  لجنة الى  ت�شكيل  إلى  ؤدوؤدوؤّدي  ت التي  توة(  التي  وة(  تالحكومي التي  تالحكومية(  التي  ّالحكومية( 
فيرو�ص فيرو�صايا  صايا  فيرو�ش فيرو�شايا  ايا  ق� على  لال�شراف  ق�شة  على  لال�شراف  شة  ق�وطني على  لال�شراف  ق�وطنية  على  لال�شراف  ّوطنية 
دارة ادارة ادارة  ب دارة إيدز،  ب بادارة إيدز،  دارة ادارة اإيدز،  ب إدارة ادارة إيدز،  بال بالإيدز،  إيدز،  الب�شرية/ا المناعة  الب�شرية/انق�ص  المناعة  الب�شرية/انق�ص  المناعة  ّنق�ص 
ملكية  ملكية مان  ملكية مان  ّمان  ملكيش ملكيشمان  مان  � �شأجل  �شأجل  �اأجل  أجل  من  حكومية  من ة  حكومية  من ة  حكومية  ّة  حكوميش حكوميشة  ة  ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و وموم

الدولة.

إلزامي الزامي لزامي  فح�ص  لفر�ص  لفر�صح  صح  مقتَر لفر�  مقترح  لفر�  ح  رف�ص رف�ص  ص  تّم  *
في  الب�شرية  المناعة  نق�ص  في   الب�شرية  المناعة  نق�ص  في   الب�شرية  المناعة  نق�ص   ّ صلفيرو�صلفيرو�ص
لحقوق  لحقوق أنه خرق  لحقوق أنه خرق  أناأّنأنه خرق  على  اعُتبر  على ذا  اعتبر  على ذا  اعتبر  اعتاذا  إذا  الجامعات، 
والتمييز.  االحراج  والتمييز. لى  االحراج  والتمييز. الى  االحراج  إلى  إالاإالاإاّل دي ودي وؤّدي  ي ال  يوان  ال  وان  يش ال  يشان  ال  ان  شاالن�شاالن�
ذلك  ذلك شاهم  ذلك شاهم  اهم  ش�ش� ي لن  ي�ة،  لن  ي�ة،  لن  ُة،  العربي المنطقة  يفي  لن  العربية،  المنطقة  يفي  لن  العربية،  المنطقة  ّفي 
نق�ص  فيرو�ص  من  الوقاية  جهود  دعم  فيرو�صفي  من  الوقاية  جهود  دعم  صفي 

ّالمناعة الب�شرية.المناعة الب�شرية.المناعة الب�شرية.









الجديدة  المعرفة  وتحديد  من  التعّلم 
ا  من خالل الممار�شة المرتبطة اجتماعيًّ

والمالئمة ثقافيًّا؛
من  الوقاية  اإجراءات  بع�ص  ُيعتَبر 
)على  الب�شرّية  المناعة  نق�ص  فيرو�ص 
غير  الذكري(  الواقي  ا�شتخدام  غرار 
اأّن العالقات  مالئمة في المنطقة، بما 
م�شاألة  الزواج  اإطار  خارج  الجن�شّية 
كبيًرا  حاجًزا  ت�شكل  اأن  وُيمكن  ح�ّشا�شة 
لجهود الوقاية من فيرو�ص نق�ص المناعة 

الب�شرّية في المنطقة؛
نق�ص  فيرو�ص  يزال  ال  الدول،  بع�ص  في 
م�شكلة  ُيعتبر  الب�شرّية/االإيدز  المناعة 
ال  وال�شّياح،  الزّوار  ا�شتوردها  خارجّية 
االإ�شالمّية.  القيم  يت�شاطر  ال  من  �شّيما 
وزارة  اإ�سراك  الم�شاركون  اقترح 
البرامج  و�شع  في  الداخلّية  ال�سوؤون 

اال�شتراتيجّية؛
الُف�سلى  الممار�سات  م�ساطرة  �شرورة 
م�شارك  )َذكر  النجاح  وق�س�ص 
اإعالمّية  لحملة  ناجًحا  مثاًل  لبناني 
نق�ص  فيرو�ص  من  الوقاية  اأجل  من 
تق�شي  لبنان،  في  الب�شرّية  المناعة 
ق�شيرة  تلفزيونّية  �شبوتات  بعر�ص 
فيرو�ص  مع  يتعاي�شون  تالمذة  ل�شهادات 
اإلى  ُي�شيرون  الب�شرّية،  المناعة  نق�ص 
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ة ث د. الجل�شة 
ال�قاية من فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية من خالل 

التعليم في المنطقة العربية – ت�قعات الي�ن�شك�
 )عمل مجم�عة(

ة ث ةشة  ث ةشة  ث ة  شد. الجل�شد. الجل�
ة من خالل  نق�ص المناعة الب�شرية من خالل  نق�ص المناعة الب�شرّية من خالل  صقاية من فيرو�صقاية من فيرو�ص قاية من فيرو��قاية من فيرو�� �ال�ال

�ك�ك� كشكش شن�شن� ن��ن�� �عات الي�عات الي
 نق�ص المناعة الب�شري

ّ
 نق�ص المناعة الب�شري

عات اليقعات اليق ق�ق� �ت�ت ت– ت–  ّالتعليم في المنطقة العربية التعليم في المنطقة العربية التعليم في المنطقة العربية 
عة(�عة(�عة( � )عمل مجم� )عمل مجم
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تفادة �إلى �أق�صى حدصتفادة �لى �ق�صى حدصتفادة �لى �ق�صى حدتفادة �لى �ق�صى حد صال�صال� ّترك لكيفية ترك لكيفية ترك لكيفية � ترك لكيفيصترك لكيفيص صل �لى فهم م�صل �لى فهم م� ّلتو�صل �إلى فهم م�لتو�صل �لى فهم م�لتو�ص ة �إلى صة �لى صة �لى � صلجل�صلجل� تهدف هذه �
UNAIDS اركة في صاركة في صاركة في �لرعاية في برنامج صكو �و وكاالت �خرى م�صكو �و وكاالت �خرى م� كو �أو وكاالت �أخرى م�صكو �و وكاالت �خرى م�ص صليون�صليون� الت من تدخالت من تدّخالت �

تلخي�ص  تّم  تملفعلية.  تملفعلية.  ّلفعلية.  � �لدول  لحاجات  لحاجات صل  لحاجات صل  ل  �ف� بطريقة  �ف�صتجابة  بطريقة  صتجابة  �ف�ص بطريقة  �أف�صتجابة  بطريقة  تجابة  صال�صال� و� تكييفها  ووكيفية  تكييفها  ووكيفية  تكييفها  ّوكيفية 
كل صكل صكل �لتالي: صل�صل� اركين على صاركين على صاركين على � صلم�صلم� تعليقات �

•

•

•

• •

•

•
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الي�ن�شك�
يتم تحديث موقع اليون�شكو االإلكتروني عن فيرو�ص نق�ص المناعة ومر�ص االإيدز بما 
فيه من م�شادر باللغة العربية با�شتمرار، ويمكن الح�شول على المعلومات والم�شادر 

عبر زيارة الموقع التالي:
http://www.unesco.org/beirut 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=33437&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID%3D36400&URL_
DO%3DDO_TOPIC&URL_SECTION%3D201.html 

http://www.hivaidsclearinghouse.unesco.org/    

•

الحاجة الكبيرة اإلى الدعم التقني؛
مجال  في  الرتكاز  لنقاط  �سبكة  اإقامة 
فيرو�ص نق�ص المناعة الب�سرّية/الإيدز 
في الدول العربّية و/اأو خلق منتدى على 
�شبكة االنترنت من اأجل ت�شهيل م�شاطرة 

المعلومات والت�شبيك؛
اإلى  االأ�شا�شّية  المرجعّية  المواد  ترجمة 

اللغة العربّية والحر�ص على توّفرها؛
التعليم  وزارات  من  الخبراء  اإ�سراك 
الحالة  تحليل  في  العالي  التعليم  و/اأو 
نق�ص  لفيرو�ص  التعليم  ال�شتجابات 

�شُيجريه  الذي  الب�شرّية/االإيدز  المناعة 
المنطقة  في  بيروت  في  اليونك�شو  مكتب 
العربّية، من اأجل �شمان م�شاركة كل دولة 

وملكّيتها؛
الأموال  جمع  في  الم�شاعدة/التدريب 
الم�شاريع  مقترحات  �شياغة  )كيفّية 
الم�شاعدة  طلبات  توجيه  وكيفّية 

التقنّية(؛
فيرو�ص  حول  اليون�سكو  كرا�سي  تعزيز 

نق�ص المناعة الب�سرّية/الإيدز.

http://www.unesco.org/beirut
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=33437&URL_
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID%3D36400&URL_
http://www.hivaidsclearinghouse.unesco.org


 

               

تمــ لخ تمــ  لخ  
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تقييم  تقييم إجراء  تقييم اإجراء  إجراء  وبعد  وبعد إليها  وبعد اإليها  إليها  التطّرق  التطرق   التطّرق    ّ تّم التي  الم�سائل  تلخي�ص  بعد  الجل�سة  تّماختتمت  التي  الم�سائل  تلخي�ص  بعد  الجل�سة  ّاختتمت 
ّالت التي تّمالت التي تّم تحديدها في  الت التي تمسالت التي تمس أن الأهداف والمح�اأن الأهداف والمح�سأن الأهداف والمح�سّأن الأهداف والمحّ�أن الأهداف والمح� اركون على ساركون على ساركون على  سارات. وافق الم�سارات. وافق الم� ارات. وافق الم�سارات. وافق الم�س سلال�ست�سلال�ست�

كل كامل.سكل كامل.سكل كامل. س تحقيقها ب�س تحقيقها ب� ّجتماع تّمجتماع تّم بداية ال

أهمياأهمّيأهمّية أهمية أهمية  زت على ؤوب وركزت على ؤوب ورّكزت على  ؤوب وركوؤوب وركو طة وعملهم الدسطة وعملهم الدسطة وعملهم الد ساركتهم النا�ساركتهم النا� اركتهم النا�ساركتهم النا�س ساركين لم�ساركين لم� اركين لم�ساركين لم�س سكرت اليون�سكو الم�سكرت اليون�سكو الم� كرت اليون�سكو الم�سكرت اليون�سكو الم�س س�س�
ة رية رّية  ريسريس الب� المناعة  نق�ص  الب�س  المناعة  نق�ص  س  فيرو�ص من  الوقاية  في  فيرو�صإليها  من  الوقاية  في  فيرو�صإليها  من  الوقاية  في  فيرو�اإليها  من  الوقاية  في  إليها  والحاجة  والحاجة سطة  والحاجة سطة  طة  النا� النا�ساركة  ساركة  النا�س النا�ساركة  اركة  سالم�سالم�
اركين على ساركين على ساركين على  س الم�س الم� ّما من خالل قطاع التعليم العالي. تّمما من خالل قطاع التعليم العالي. تّم حّث ما من خالل قطاع التعليم العالي. تم �سيما من خالل قطاع التعليم العالي. تم �سّي من خالل التعليم، ل
ابهة سابهة سابهة  إجراء جل�سات مماثلة وتمارين متابعة م�اإجراء جل�سات مماثلة وتمارين متابعة م�سإجراء جل�سات مماثلة وتمارين متابعة م�سإجراء جل�سات مماثلة وتمارين متابعة م� إجراء جل�سات مماثلة وتمارين متابعة م� و إجراء جل�سات مماثلة وتمارين متابعة م� و أبعد حداأبعد حّدأبعد حّدأبعد حد إلى اإلى اإلى  ّموه 

من خالل التعليم، 
ّ

من خالل التعليم، 
موه ا تعلموه ا تعل ّ�ستفادة مّما تعل�ستفادة مما تعل�ستفادة مّم ال

�ساتهم.ؤ�س�ساتهم.ؤ�ّس�ساتهم. ؤ�سوؤ�سو وعلى الم�ستوى المحلي وفي موعلى الم�ستوى المحلي وفي م

الذي  الذي اط  الذي ساط  الذي ساط  اط  الن� لتنظيمها هذا  لليون�سكو  العميق  امتنانهم  الن�ساركون عن  لتنظيمها هذا  لليون�سكو  العميق  امتنانهم  ساركون عن  الن�س لتنظيمها هذا  لليون�سكو  العميق  امتنانهم  الن�ساركون عن  لتنظيمها هذا  لليون�سكو  العميق  امتنانهم  اركون عن  الم� الم�سأعرب  الم�سأعرب  الم�اأعرب  أعرب  كما 
إليهم.اإليهم.اإليهم. إليهم.ا بالن�سبة  إليهم.ا بالن�سبة  ًّ

الن� لتنظيمها هذا  لليون�سكو  العميق  امتنانهم  اركون عن 
ًّ

الن� لتنظيمها هذا  لليون�سكو  العميق  امتنانهم  اركون عن 
ًّا جدًّا جد ُا وُمفيدا ومفيدا وُمفيًد ا ومغنيا ومغنًي ُكان ُمغنيكان مغنيكان ُم
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