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جمھورية اثيوبيا الديمقراطية الفدرالية ھي أمة تعيش على أرض مغلقة موقعھا شرق أفريقيا في المنطقة
الجنوبية من البحر األحمر  ,يحدھا من الغرب السودان  ,من الشمال أرتيريا ,جيبوتي والصومال من
الشرق وكينيا من الجنوب .تتكون البلد من تسع واليات مستقلة يمثلھا مجلسين نواب.
تعتبرأثيوبيا بلد نادر من ضمن الدول األفريقية ألنه حصل على حريته من الحكم الجنرالي العسكري
باإلضافة الى  5سنين من اإلحتالل اإليطالي .ولكن لدى ھذا البلد حاليا تاريخ من النزاع المدني ,و القمع
والفساد السياسي وإھمال في حقوق اإلنسان  .التھديد األمني لديھا ھو نزاع الحدود مع أرتيريا التي
انتھت غير حاسمة في عام  2000مع خسارة  70.000شخص لحياتھم.
من ناحية الصحة والحياة الجيدة  ,توضع أثيوبيا من ضمن دول العالم  .حوالي نصف عدد السكان ال77
مليون يعيشون تحت خط اإلحتياجات األساسية للفقر .مرجع الفقر لإلنسان عام  2004للدول النامية
يضع أثيوبيا في مرتبة  98من  120دولة .يشير تقرير أوكسفام أن حالة سوء التغذية لدى األطفال ھي
األعلى في العالم وعدم األمن الغذائي منتشر ومزمن.
األقتصاد األثيوبي مبني على ري المزروعات بماء المطر ,ويتم إحتساب نصف إجمالية اإلنتاج المحلي
للبلد و %60للصادرات  .القھوة أھم محصول  ,ولكن إنخفاض األسعار أدى الى تأذي المزارعين ,
ياإلضافة  ,الى انھاك التربة والجفاف الشديد والمزمن اضر قطاع الزراعة بشكل كبير.

األزمة الوطنية
مرجع األمم المتحدة لتطوير اإلنسان عام  2004وضع أثيوبيا في مرتبة  170من أصل  177بلد حول
العالم باإلعتماد على عدة عوامل  ,واحد من ھذه العوامل متوسط العمر المتوقع,والذي انخفض الى
 47,8سنة بسبب استمرار نقص الطعام  ،الصدامات المستمرة وإنفجار وباء .HIV
أول حالة  HIVتم اإلعالن عنھا في عام  1984وأول حالتين أيدز تم اإلعالن عنھم في عام .1986
الوباء ھو أزمة وطنية في أثيوبيا ,في عام  2005تم اإلعالن بأن ھناك  134.500حالة إيدز جديدة
و 137.500حالة وفاة باإليدز.أعداد الوفيات التراكمية بسبب اإليدز كانت بمجموعھا عام 2003
حوالي  900.000وفاة  ,تم حصرھا بواسطة خطة الطوارئ الرئاسية لعالج اإليدز في الواليات
المتحدة .ويمكن ان تصل الى 1.8مليون بحلول عام  2008اذا استمرت على نفس اإلتجاھات .
يوضح برنامج األمم المتحدة ) (UNAIDSعن اإليدز HIV /عدة عوامل مھمة روجت لعدوى HIVفي
اثيوبيا .والذي يتضمن نسبة عالية من البطالة  ,ھجرة السكان ,انتشار واسع لعمل تجارة اإليدز,

األمية,التمييز بين الذكر واألنثى ,ثقافة العيب وممارسات تقليدية ,وتمييز ووصمة العار لھوالء الذين
يعيشون ومصابين ب. HIV

مستويات عالية من البطالة
في أثيوبيا البطالة عند الشباب عالية بحوالى  %45حسب صندوق دعم األطفال في األمم المتحدة .نسبة
البطالة عالية في مجموعة األعمار ما بين 19- 15عام تتبعھا مجموعة األعمار من  24-20عام.
بالنسبة لكل مجموعات األعمار  ,مثلت النساء األغلبية العظمى في البطالة.
الفقر وقلة الفرص يمكن ان تعطل األستقرار األجتماعي .العائالت الفقيرة يمكن ان تجبر ان تشارك
اشخاص آخرين في مكان اإلقامة أو ينفصلوا حتى يستطيعوا إيجاد وظيفة.كسر الروابط العائلية
التقليدية يمكن أن يؤدي الى فلتان الوضع في المجتمع ,زيادة في االدمان غلى الكحول واإلساءة الجسدية
الجنسية للزوجات واألطفال  ,جميع العوامل الخطيرة التي تؤدي الى انخفاض الوقاية من . HIV
تعرف البطالة بين الشباب بأنھا تؤدي الى خيارات ذات خطورة عالية في اسلوب الحياة .وھذه تتضمن
زيادة االدمان على الكحول والمخدرات وتعداد شركاء الجنس ,معا يمكن ان يزيدوا من فرصة العدوى
واإلصابة بال . HIV

تحركات السكان
معا الھجرة والحركة والتنقل بين السكان تزيد من سھولة انتشار عدوى  , HIVلھوالء الذين يتنقلون
ولشركائھم في البلد األم  .اعلنت المنظمة الدولية للھجرة بأن السكان المھاجرين يتعرضوا الى تغيير في
الثقافة اإلجتماعية الطبيعية و التي تتحكم في سلوكيات المجتمعات المستقرة.
تتضمن العوامل التي يمكن ان تزيد من خطورة االصابة باإليدز ( 1العزلة الناتجة من وصمة العار,
التمييزواإلختالفات في اللغة والثقافة  (2اإلنفصال عن شركاء الجنس العاديين (3نقص في الدعم
والصداقة (4األحساس بعدم األھمية ونقص في تقدير الذات  ( 5ونقص في الحصول على الخدمات
الصحية واإلجتماعية.
في عام  2005حوالي  % 85من الشعب األثيوبي أعتبر فقير,عانى الشعب من حالة عوز وفقر  ,تدھور
في جالة التربة ,وإستنزاف الخطط للمزارع  ,استمرار حالة الجفاف ومجاعة عند النساء اللواتي يعيشن
في الريف والمناطق الفقيرة ,وضغط من اإلزدھار السكاني.
النساء الفقيرات  ,وخصوصا في الشمال ,يمكن أن يحكمھم عوامل اجتماعية – ثقافية مثل الزواج
المبكر ,الطالق ,وفاة الزوج ,واستخدام محدود لألرض  .ھذه العوامل تجبر الفقراء من الريف البحث
عن العمل في المناطق المدنية.
مع النمو الداخلي تعرض المدن أعمال بنائية وموسمية ,الطلب على الوظائف عالي .الھجرة من الريف
–المدينة يرفع الضغط غلى البنية التحتية للمدن والخدمات ويمكن ان يؤدي الى زيادة في عدد العاطلين
عن العمل  ,عمل الجنس التجاري والتسول في المدن الرئيسية.

ي َكون الجنود والعاملين في الجنس ھجرة اخرى للسكان ,قدم مجلس المخابرات الوطني تقريرا يفيد بأنه
عندما ينتھي النزاع الحالي على الحدود مع أرتيريا ,فانه نتيجة العادة توزيع األفراد يؤدي الى انتشار
الجنود المصابين بااليدز والعاملين بالجنس في جميع انحاء البلد  .ھذا تبع أول موجة من التسريح التي
يقودھا اإليدز بعد انتھاء الحرب األھلية األثيوبية في عام. 1980
العوامل المذكورة أعاله اسھمت لغاية  %10,5من نسبة سيادة اإليدز في المناطق المدنية األثيوبية .ھذه
النسبة اعلى خمس مرات من المناطق الريفية الفقيرة ,نسبة الى ,UNAIDSنسبة سيادة ال HIVفي
البالغين تبقى عالية في العاصمة أديس ابابا من  % 14الى  . %16قدم أطباء بدون حدود تقرير يفيد بأن
مدينة الحميرة تحديدا تواجه سيادة عالية مع وجود اعداد كبيرة من العاملين الموسميين ,الجنود والعاملين
في الجنس التجاري.

انتشار عمل الجنس التجاري
باإلضافة الى مدن مركزية اخرى لدى اديس أبابا صناعة الجنس تتنامى مع ربطھا بالمطاعم  ,البارات,
الفنادق ,المالھي الليلية ومنشآت اخرى يتردد عليھا الخبراء األغنياء أو رجال أعمال محليين .تعداد
السكان في عام  2002بواسطة صحة العائلة الدولية )  ( FHIبين ان سيادة  HIVبين العاملين في
الجنس في المدن المركزية اكثر من  % 20وأعلى من  %50من بعض المدن األخرى.
الفقر الشديد يجبر الفتيات على العمل في الجنس  ,قدمت صحة العائلة الدولية تعداد بأن  %60من
المؤسسين العاملين في الجنس اعمارھم كانت بين  14و  24عام .نسبة الى المجلس السكاني  ,امكانية
ارتباط الفتيات اليتامى في الجنس ثالث مرات اكثر من غير اليتيمات .
يرفض الزبائن استعمال الواقي الذكري  ,وھذا يضع العاملين في الجنس التجاري تحت خطورة عالية
من اإلصابة بال . HIVباإلضافة الى ان عدد قليل من الوكالء يقدمون للعاملين بالجنس الثقافة والتعليم
حول اإليدز HIV /الرعاية والدعم.

تحدي األمية
اطلقت الحكومة الثيوبية في منتصف عام  1970برنامج طموح للمعرفة بحيث يستفيد منه األطفال
والكبار معا .بالرغم من األمية كعائق لتعليم العامة والسكان حول انتقال  HIVوالوقاية  .قدم صندوق
األمم المتحدة للسكان )  ( UNFPAتقرير بأن نسبة األمية بين الذكور في أثيوبيا  %15وفي الكبار
 .% 48نسبة األمية بين النساء غير عادية وعالية . % 62
يكون الشباب الذين يتسربون من المدارس اكثر عرضة لإلصابة بال . HIVقدمت وزارة التربية
األثيوبية في عام  2002بأن تسجيل األطفال في الصفوف من الصف األول الى العاشر كان حوالي
 %57 - 48لألوالد و  %37للفتيات .نسبة الى اليونيسف  , UNICEFالشباب الذين يتلقون التعليم
الجيد لديھم فرصة ضئيلة لمجابھة األخطار الصحية ومن ضمنھا األصابة باإليدز  , HIV /التعاطي
والعنف.

الكثير من األباء واألمھات ينقصھم المعلومات حول حاالت األيدز  HIV /والخطورة التي تواجھا الفتيات
الصغيرات .كنتيجة ,نادرا ما تتم مناقشة األمور الجنسية مع أوالدھم وكيف يمكن تجنب السلوكات الغير
صحية والغير آمنة.

تباين الجنس
لدى النساء األثيوبيات  ,خصوصا النساء صغار السن والفتيات المراھقات  ,سيادة على ال HIVاكثر من
النساء .قدَ ر مركز وقاية وتحكم األيدز األثيوبي بأن  %55أو  730.000من األشخاص المصابين
باأليدز  HIV /ھم نساء .نسبة النساء الذين ماتوا باأليدز  %45,5و  % 53,5إصابات جديدة في
عام .2005
يعتبر العنف ضد المرأة عامل رئيسي يسھم في إنتشار المرض ,العنف الجنسي يزيد خطورة انتقال
 HIVبسبب األحتكاك والذي يحدث خالل الدخول القسري أثناء ممارسة الجنس مما يسھل دخول
الفيروس وخاصة بالنسبة للفتيات المراھقات ,اللواتي يكون لديھم عدم اكتمال في نمو األعضاء
التناسلية. .
يكون العنف الجنسي والجسمي شائعا بين المتزوجين في أثيوبيا  .كشفت دراسة في عام  2005من
منظمة الصحة العالمية) ( WHOبأن خالل سنة واحدة حوالي ثلث النساء األثيوبين تعرضوا الى عنف
وإساءة جسدية من قبل الشريك لممارسة الجنس ضد إرادتھم .
ضعف القوة في التفاوض ھو مشكلة اخرى للنساء والفتيات األثيوبيات  ,معظمھم يعتمدون اقتصاديا
على الرجال  ,لديھم القليل من السيطرة حول كيف ,متى وأين الجنس سوف يكون .لدى النساء تأثير
قليل لرفض الجنس مع شركاء مختلفين أو التفاوض حول استخدام الواقي الذكري.
أيضا لدى النساء نقص في المعلومات والحصول على الخدمات لحماية انفسھم وتخفيض المخاطر من
انتقال ال . HIVھذا فعليا صحيح في المناطق الفقيرة ,حيث تسيطر الثقافة والدين على حياة النساء
وحقوق النساء متجاھلة  .قدَ رال  UNFPAبأن من النساء اللواتي أعمارھم  24 - 15سنة  ,فقط
 %37يعرفون بأنھم يستطيعون حماية انفسھم من ال  HIVبواسطة األستعمال الدائم للواقي الذكري.
بالمقارنة % 63من الرجال بنفس العمر يعرفون بأن ھذه حقيقة صحيحة.
نسبة الى  , UNAIDSالمصدر الرئيسي الجديد لإلصابة ب HIVبين األطفال  ,ھو انتقال العدوى من
من أم مصابة باإليدز الٮطفلھا خالل الحمل ,عملية الوالدة أو
األم  -الى  -الطفل )( MTCT
الرضاعة بالثدي .معظم ھذه الحاالت يمكن وقايتھا من خالل عالج ضد الرتروفايرل ) , (ARTولكن
مع انخفاض التغطية و اإلستشارة والعالج في أثيوبيا تعني بأن األقلية القليلة من النساء الحوامل يتلقوا
رعاية سابقة و قليل منھم لديھم الحصول على عالج ضد الرتروفايرول .

الممارسات الثقافية الضارة
المجتمع األثيوبي يتضمن بعض الممارسات الثقافية الضارة التي تزيد من خطورة األصابة بال HIVفي
الفتيات والنساء.
واحدة من ھذه الممارسات ھي ختان األنثى  ,والتي تعرف ايضا بتشويه العضو التناسلي األنثوي .نسبة
الى دراسة من الصحة األثيوبية الديمغرافية عام  , 2005اكثر من  % 74من النساء أعمارھم بين 15
و  49عاما تم تعريضھم الى شكل من تشويه العضو التناسلي أو قطعه.ھذا األسلوب يزيد من تعرض
النساء الى ال HIVخالل ممارسة الجنس القسري والعادي بحيث ان األنسجة المھبلية تكون مجروحة
وفي بعض الحاالت مقطوعة ومفتوحة حتى تسھل عملية الدخول .الجھود المبذولة للسيطرة والحد من
ھذه الممارسات أثرت قليال .
الزواج المبكر ممارسة تقليدية شائعة في بعض المناطق في أثيوبيا  .بينما السن القانوني للزواج ھو 18
عام  ,ولكن ھذا يتم تجاھله بشكل واسع .الزواج في سن السابعة أو الثامنة من العمر ليس امر غير
عادي ,بينت اليونيسف  UNICEFتعرض العرائس األطفال الى نسبة عالية من تجربة الجنس الغير
محمي  ,لديھم أزواج اعمارھم اكبر بكثير منھم ولديھم خبرة في الجنس  ,وليس لدى الفتيات قدرة على
التفاوض على جنس آمن .األكثر من ذلك  ,التعقيدات المضاعفة نتيجة الحمل المبكر تزيد من التعرض
الى عدوى األمراض الجنسية المنقولة.
ممارسات اخرى يمكن ان تزيد من تعرض النساء الى األصابة تتضمن وراثة األرملة ,حيث على المرأة
أن تتزوج الرجل الذي له عالقة قرابة بزوجھا الراحل  .ممارسة أخرى  ,الزواج باإلغتصاب ,في ھذا
الفتاة تختطف عن طريق مجموعة من الشباب وتغتصب من الرجل الذي يريد الزواج بھا .بعد ذلك
بفترة يطلب الكبار من قرية الرجل من أھل وعائلة الفتاة التي اغتصبھا ان تتم الموافقة على الزواج.
الحكومة األثيوبية تروج إلستئصال جميع اشكال الممارسات التقليدية الضارة .تشجع الحكومة وتدعم
الجھود من المنظمات الغير حكومية ألنھاء ھذه الممارسات الخاطئة  ,وبرامج المدارس العامة
ومجموعات الحمالت اإلعالمية أيضا تعمل إليقاف ھذه الممارسات.

التمييز و وصمة العار
يواجه األثيوبيون المصابين باإليدز  HIV /العار والتمييز .نسبة الى األمم المتحدة  ,عدم التحمل يعزز
األضرار  ,التمييز وعدم المساواة المتعلقة بالجنس ذكر أو انثى  ,فقر ,الجنس ,العجز و العرق .أعضاء
من أغلبية المجموعات يمكن ان تتردد باألتصال بالخدمات الصحية واألجتماعية ,ولذلك يصبحون اكثر
عرضة لإلصابة بالمرض.
الوقاية والعالج ھما أساسيان للسيطرة على انتشار األيدز ,HIV /نسبة الى  UNAIDSومنظمة الصحة
العالمية)  , ( WHOخطوات البدء في ھذا المشروع ھو حماية حقوق األشخاص المصابين باإليدز /
 HIVوإزالة وإستئصال العار والتمييز ضد ھؤالء األشخاص.
في أثيوبيا,التمييز أيضا يمكن ان يعني ان األطفال اليتامى يتم تجنبھم بحيث ال يكون لديھم مكان يذھبون
اليه .يعاني ھؤالء اليتامى من عزلة اجتماعية كبيرة  ,وصمة عار ,تمييز ومشاكل اجتماعية و عاطفية

في التأقلم مع أطفال آخرين  .ھناك احتمال كبير ان ال أحد يتبناھم ولديھم مشاكل في تأمين الوظيفة  .في
حاالت كثيرة  ,ھؤالء اليتامى انفسھم مصابين بال . HIV
حوالي  2,6مليون طفل أصبحوا يتامى بوباء اإليدز  HIV /في القرن السابق  .قدمت اليونيسف
 UNCEFتقرير تم تقدير العدد الكامل من اليتامى ب  4.6مليون ,أو  % 13من العدد الكامل من
األطفال .وتم تقدير بأن ھذا الرقم سوف يرتفع الى  % 14.8بعام  . 2010اذا تم اثبات صحة ھذا
التقدير  ,فأن أثيوبيا سوف يكون لديھا أكبر عدد من األيتام أكثر من أي دولة في العالم.

الجھود الوطنية الرامية الى التخفيف
كثفت أثيوبيا جھودھا في السيطرة على الوباء والتخفيف من حدته في السنوات الحالية .سمحت البيئة
السياسية الھادفة وإستراتيجية الھجرة اإلجتماعية الى زيادة أعداد المشاركين من جميع القطاعات,
تتضمن من المجتمع المدني نزوال الى المجتمع المحلي ,قطاع الصحة ,ومنظمات ثنائية ومتعددة
األطراف.
بالنسبة الى اإلستجابة الوطنية لإليدز  HIV /في اثيوبيا عام  ,2005- 2001التزمت الحكومة الفدرالية
الى عمل إطار للوباء مع إطار إستراتيجيتھا .في عام  2005أطلقت الحكومة األثيوبية خطة إستراتيجية
جديدة تدعو الى تشديد استجابة عدة مجاالت إقطاعية لإليدز HIV /لألعوام . 2008 - 2004
وجھت ست تكتيكات إستراتيجية اإلستجابة الوطنية الى الوباء .وھي البناء,ھجرة المجتمع ,والسلطة,
الدمج مع برامج الصحة ,القيادة و اإلجراءات األساسية ,التنسيق والشبكة العاملة و إستھداف ردود
الفعل.
ينسق مركز السيطرة والوقاية ) ( HAPCOلإليدز  HIV /لتتطبيق ردود الفعل واإلستجابة بشكل
يومي وطنيا و إقليميا  .تعمل الحكومة على نقل جميع الھيئات المنسقة الذين لھم عالقة بالوباء للعمل
تحت إشراف وزارة الصحة )  . ( MOHمنتدى الشركاء الوطني ضد اإليدز  HIV /يساعد HAPC
في تنسيق البرامج عن طريق الحكومة  ,المجتمع المدني ,القطاع الخاص والجھات المانحة .ينسق
منتدى الجھات المانحة األنشطة التي تقوم بھا جمعيات ثنائية ومتعددة األطراف  ,في األثناء تنسق
الجھات المانحة الصحية و مجموعة السكان والتغذية دعم الجھة المانحة في قطاع الصحة.

تحديات المستقبل
كما أشارت  UNAIDSاإلنجازات التي تم تحقيقھا بواسطة ھذه الجھود متواضعة جدا مقارنة بأھمية
ھذا الوباء ,ايضا تم تقديم عدة تحديات خطيرة تواجه اإلستجابة الوطنية.
أول ھذه التحديات ھو استمرار توسع ھذا الوباء الى المناطق الريفية الفقيرة  .تحدي آخر ھو عدم كفاية
المؤن والطلب للخدمات بشكل وافي  ,خصوصا في المناطق الريفية الفقيرة .أيضا تم تقدير القدرة على
تطبيق البرامج على مستوى المناطق بغير كاف  .أخيرا  ,عانت البرامج من قلة القدرة على اإلستيعاب.
التعليم الشامل ,العالج والدعم ھم عوامل حيوية لمنع اإلصابة في المجتمعات الجديدة و زيادة تفادي
العالج تزيد من سيادة وإنتشار اإليدز . HIV /كما ذكر سابقا  ,السكان الفقراء ھم أساس اإلھتمام ,بما
ان ھذه المناطق ينقصھا وقاية من ال , HIVعالج ,خدمات الرعاية والدعم اكثر من أي مناطق مدنية
اخرى .اكثر السكان األثيوبيون ھم من الشباب وصغار السن وھذا عامل آخر غاية في الخطورة  ,مع
وجود  34%وفاة بسبب اإليدز من الشباب والبالغين الصغار من عمر  %15الى  %49في البلد.
أكثر األشخاص عرضة لإلصابة بالعدوى والمرض ھم األشخاص الذين يتطلبوا اھتمام وتركيز وعناية
اكثر  .ھذه المجموعات تتضمن المواصالت,صناعة,شرطة ,جيش ,وتجارة الجنس التجارية .بالتحديد
يجب على البرامج التعليمية ان تتطور وتفصَ ل وتكتب حسب اسلوب حياتھم  ,بيئتھم  ,وتحدياتھم .يمكن
من األفضل التشجيع على تغير السلوك لألفضل عن طريق وضع المعلومات والتعليم خالل السياق
لبعض حاالت معينة لھم.
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