حملة السنغال المستمرة ضد اإليدز
بقلم نيكول غريف
المقدمة
يمكن القول ان السنغال ھي اكثر دولة لديھا حماالت ناجحة لمكافحة اإليدز من بين باقي الدول الواقعة في
جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا .على الرغم من ھذا ،فإن األدلة الحديثة تشير الى ان فوائد ھذة البرنامج لم تصل
الٮجميع القطاعات السكانية ألن بعض المجموعات ال تزال تعاني من ارتفاع كبير لمعدالت اإلصابة .وعالوة على
ذلك ،فأن وضع مزيد من العقاقير المضادة للفيروسات بأسعار معقولة يعني أن السنغال يمكن البدء في معالجة
المرض بجانب حماالت الوقاية .وبالتالي فإنه بالرغم من نجاح البرنامج الحالي إال أنه ال يزال ھناك مجال ألضافة
تعديالت الية والذي سيمكن من حد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بفاعالية اكبر.
السنغال قبل اإليدز
كانت السنغال مثل كثير من البلدان األخرى في جنوب الصحراء الكبرى تكافح العدوى من الناحية
االقتصادية لسنوات عديدة .ففي الثمانينات كان نصيب الفرد من مستوى الدخل لقل من  600دوالر امريكي في
السنة ونظرا الرتفاع معدالت األمية ) ٪57من الذكور و  ٪77لالناث( فان التوقعات للحصول على وظيفة لمعظم
السكان اصبح محدودا جدا .على الرغم من ھذه االنتكاسات فان السنغال كانت قادرة على الحفاظ بنسبة قويا على
نظام الرعاية الصحية .استطاعة الحكومة ان تعزز بشكل فعال مسائل ھامة مثل الوقاية والطفل والصحة اإلنجابية
وانفاق ما يقرب الدوالر واحد للفرد على الرغم من أن  ٪40من تكاليف الرعاية الصحية ال تزال تأتي من ميزانية
األسرة .ھنالك فئات أخرى في المجتمع استطاعت أيضا ان تؤيد بنجاح المسائل الصحية األخرى مثل التحصين
والوقاية من المالريا .ومع ذلك فأن االنكماش االقتصادي وانخفاض قيمة العملة السنغالية في التمانينات ادت الى
انھيار جزء كبير من البنية التحتية التي تديرھا الحكومة في مجال الصحة .فمن أجل مكافحة ھذه المشكلة أصبحت
المنظمات غير الحكومية نشطة للغاية في حشد التأييد الشعبي لمختلف الحمالت الصحية )بيساني.(1999 ،
الدين ھو من العوامل االخرى التي تؤثر عى الصحة في السنغال ألنة يلعب دورا مھما جدا في المجتمع.
المسلمين يشكلون ثالثة وتسعين في المئة من السكان بينما المسيحية تشكل خمسة في المئة حيث الغالبيتة العظمى من
كال الديانتين ھم من النشطين في اداء طقوس دياناتھم .ان الدين يساھم في الحفاظ على الصحة بطرق متنوعة
وخاصة في مجال الصحة الجنسية .احد اھم ھذة الطرق والتي توجد في اإلسالم والمسيحية ھي تعزيز األسرة
والقواعد الجنسية التي تحد من انتقال العدوى مثل تحريم العالقات الجنسية خارج نطاق الزواج .أما الطريقه الثانية
فھيا عبر الختان والذي يمارس في كثير من دول العالم حيث أشارت الدراسات إلى أن الرجال المختونين يبدو أقل
احتماال لحمل أو التعرض لألمراض المنقولة جنسيا بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية .و ثالثة اھم طريقة
ھي التحكم باستھالك الكحول حيث استخدامة اصبح شائعا جدا وھو من العوامل التي يمكن أن يؤثر على الممارسات
الجنسية اآلمنة .اما الطريقة الرابعة فھي النشاط االجتماعي التي يتم تنظيمھا في الجمعيات الدينية والتي تنشط في
مجال التنمية في كل من مجالي الصحة والتعليم )بيساني.(1999 ،
ھنالك عدة عوامل أخرى في عادات المجتمع السنغالي والتي كانت سائدة قبل اندالع فيروس نقص المناعة
البشرية/اإليدز والتي تؤثرة على معدالت انتقال العدوى .أول ھذة العوامل ھي تعدد الزوجات والذي ما زال شائعا
حيث ان ما يقرب من نصف النساء المتزوجات يقاسمن أزواجھن مع زوجات أخريات .العامل الثاني ھو معدل
ارتفاع حاالت ممارسة الجنس قبل الزواج في السنوات األخيرة وإن كان ذلك عند الرجال أكثر من النساء .والعامل
االخير ھو بسبب إباحة البغاء والعامالت في مجال الجنس منذ عام  1969فقد أصبح تسجيل أنفسھم والحصول على
فحوصات طبية دورية من االمور الالزمة حيث يتم اعطائھم عالج األمراض المنقولة جنسيا التي يمكن عالجھا
)بيساني.(1999 ،
التصدي لإليدز
بعد ما تم التعرف على أول حالة أصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز في عام  1986قامت

الحكومة بوضع برنامج سريع لمكافحة ھذا الفيروس .لقد استطاعت الحكومة باستثمار ما يقارب ال 20مليون دوالر
منذ ذلك الحين من برامج الوقاية من االيدز .لقد ظل الدعم السياسي ثابتا منذ ذلك الحين و ظلت اآلثار تتزايد مع
الوقت؛ فقد تم التناقش في الجلسة البرلمانية لعام  1996بشأن اإليدز مع المنظمات غير الحكومية ،ومتابعة
األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ونقص المناعة المكتسب ) ،(PLWAHوالزعماء الدينيين
وغيرھم من الخبراء )بيساني .(1999 ،بالرغم من تطور ھذا البرنامج مع مر السنين فأنة يتألف من ثالثة فروع
رئيسية وھي :الوقاية والعالج والبحوث .بما يتعلق بمجال البحوث فانة في غضون بضع سنوات فقط قام الباحثين
السنغاليين بالتعاونون مع شركاء من بلدان أخرى إلقامة مشاريع ابحاث التي تم االنتفاع من النتائج في توليد الدعم
السياسي لبرامج الوقاية والعالج )بيساني .(1999 ،من األبحاث الرئيسية التي جائت في التسعينيات كانت للدكتور
سليمان مبوب الذي اكتشف نوع فيروس مختلف لنقص المناعة البشرية المتواجد حاليا في السنغال عن الذي موجود
في أوروبا والذي ساعد على تفعيل الحمالت الصحية في وقت مبكر )تامبا جان.(2004 ،
من اخر ھذه الحمالت والذي يعتبر األقل انتشارا ھو برنامج العالج .ففي عام  1998أدخلت الحكومة
القھقرية )العالج المضاد للفيروسات شديدة النشاط( وبھذا اصبحت اول حكومة افريقية ترعى برنامج القھقرية .كان
البرنامج محدودا في البداية وكان بمثابة اختبار لتحديد مدى فعاليتة .فمن خالل التجربة ظھر أن استجواب المريضى
إلى البرنامج كان جيدا ومشابھة لالستجواب الذي كان في البلدان الغربية .واظافة لذالك فان مقاومة الفيروس كان
نادرا بنائا على ما ظھر في الدراسات .ولكن بالرغم من الردود األولية الجيدة فان معدل الوفيات كانت مازال مرتفعا
) (٪12في إطار متابعة الزيارة )لوران وغيره .(2002 ،عموما فان مجموعتان مستقلة اكدت فعالية برنامج
القھقرية بغض النظر عن النتائج السريرية والبيولوجية والذي يمكن تنفيذھا بنجاح في افريقيا )لوران ،وغيره،
 2002و Desclauxوغيره .(2003 ،ونتيجة لنتائج ھذة الدراسة أنشئت قوى وطنية برنامج للمعالج في عام
 2006لعالج  7000مريض ) Desclauxوغيره.(2003 ،
جھود السنغال للوقاية والتي نفذت في إطار اللجنة الوطنية للوقاية من اإليدز )المركز( افادت ما يلي:
فحص الدم ،زيادة الوعي من خالل التعليم ،الفرز ،عالج األمراض المنقولة جنسيا بشكل اوسع ،تشجيع استخدام
الواقي الذكري ،توفير الواقي الذكري باسعار رخيصة ،والتدخالت الخاصة على الفئات شديدة المعرضة للمخاطر
مثل العاملين في تجارة الجنس )ميدا وغيره .(1999 ،احدى نقاط القوة للمركز ھو االستفادة من جميع مستويات
المجتمع بما فيھم من النساء والجماعات الدينية وقطاع الحكومة الخاص ووسائل اإلعالم .وفقا لبرنامج األمم المتحدة
المشترك فان ھذا الجھد الضخم األولية ما زالت تؤتي عمال جيدا في الحد من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية
اليوم )تامبا جان.(2004 ،
ربما كان أكثر الجھود تفصيال ھو برنامج التعليم الھائل من المركز .أدركت الحكومة من بدء حملة التعليم
أن واحدة من أكثر الطرق فعالية لنشر المعلومات عن طريق الوقاية ھي عبر الجماعات الدينية والقادة .في كثير من
البلدان وال سيما تلك التي يسود فيھا النفوذ الديني القوي والجماعات الدينية تقوم بمنع أنشطة الوقاية من خالل توفير
معلومات متناقضة في كثير من األحيان .ومع ذلك فان مشاركة الزعماء الدينيين في وقت مبكر من الحمالت
يتزايد حيث يقوم ھوالء القادة بلعب دورا رئيسيا في تثقيف السكان .يمكن أن تسھم الحكومة بعمل دراسة استقصائية
لتحديد مستوى المعرفة عند الزعماء المسيحيين والمسلمين للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية من أجل ضمان
مشاركتھم بشكل صحيح .لقد أشارت دراسة أن الزعماء الدينيين يشعرون بسوء لنقص المعلوملت لديھم وانھم
مستعدون لمعرفة المزيد من أجل ارشاد أتباعھم بالطريقة الصحيحة )بيساني.(1999 ،
نتيجة لذلك فقد تم التوزيع عليھم مواد تعليمية .بصرف النظر عن مبادئ التوجيه العامة بشأن الوقاية
فالمعلومات الموزعه عليھم تتضمن معلومات عن الوجه اإلنساني لھذا الوباء وھي الرسالة التي كانت مخبأة في ذلك
الوقت بسبب األنتشار المنخفض .لقد تم تنظيم دورات تدريبية لألئمة نظمت حيث منحت كتيبات لكيفية مساعدة
اتباعھم من بھالك؛ أصبح اإليدز موضوع معتاد في خطبھم أيضا .وھكذا استمر الدعم الديني ففي عام  1995تجمع
مائتي من القادة االسالميين للمشاركة في المؤتمر والذي من خاللة ظھر الدعم الواضح لجھود الوقاية .وعالوة على
ذلك فقد أعربوا عن تأييدھم لحقوق الناس والذين يعيشون مع مرض اإليدز وعن اھمية استخدام الواقي الذكري في
الزواج )بيساني.(1999 ،

على عكس الزعماء المسلمين فقد قاوموا المسيحيين الكاثوليك مقاومة شديدة في بادئ االمر حول تثقيف
أتباعھم عن الوقاية .كانت ھذة تمثل مشكلة كبيرة ألن الجماعات المسيحية ھي من اھم المقدمين للرعاية الصحية في
السنغال في الماضي .في نھاية المطاف ،أصبحت االن أكثر انفتاحا على فكرة الوقاية وبدئوا لتقديم المشورة والدعم
النفسي واالجتماعي أيضا .مماثال لنظرائھم المسلمين فقد عقدوا األساقفة والزعماء االخرين مؤتمرا في عام 1996
والذي اظھر دعمھم لحملة الحكومة للتعليم )بيساني.(1999 ،
يشمل المركز جوانب أخرى في برنامجة للتعليم والذي يستھدف األطفال والمجموعات المعرضة للخطر.
من ناحية األطفال ،فإن الحكومة تبذل جھدا كبيرا لتقديم معلومات آمنة للتثقيف الجنسي في المدارس قبل ان يبدأ
النشاط الجنسي .واظافة لذلك فان ھنالك جھد خاص يبذل حاليا لتثقيف األطفال الغير الملتحقين بالمدارس وتشجيع
االباء على تعليم اطفالھم .لقد اھتمت الحكومة بالعمال في مجال الجنس من بين المجموعات االكثر تعرضا للخطر.
فقد انشئة حمالت تثقيفية تركز على تشجيع استخدام الواقي الذكري ومجموعات دعم تشجع ممارسة الجنس
المأمون .من أجل زيادة ممارسة الجنس اآلمن بين الغرباء بدأت جھود وقائية بالتركيز على اماكن أخرى مثل
األسواق ،والتي ھي خارج شبكة الدعارة )بيساني.(1999 ،
لقد نشطت الحكومة السنغالية في مساعدة المجتمعات المحلية للتعامل مع القضايا المتصلة باإليدز مثل
الوقاية والدعم االجتماعي .من الناحية االقتصادية ،على سبيل المثال ،فقد قامت الحكومة أيضا بوضع برامج
لمساعدة رعاياھا على تغطية بعض تكاليف العالج و دعم أسر المرضى .قامت الحكومة بفعل ذلك من خالل منح
التمويل األولي للمجتمع المحلي كي يبدء بمشاريع اقتصادية مثل الزراعة البسيطة والفنون والحرف اليدوية لتوفير
دخل ثابت لألسر .اما من الناحية االجتماعية ،فان الحكومة قد دربت بعض قادة المجتمع المحليين في تقديم المشورة
واستراتيجيات الوقاية )تامبا جان .(2004 ،لقد قامت  CEDPAبأطلق مشروع لخدمة الشباب و عنصرا من
عناصر فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز لتمكين وزيادة قدرة الشباب والمنظمات غير الحكومية التي تخدم
الشباب للرد على المسائل المتعلقة باإليدز في مجتمعاتھم المحلية .تم جلب قادة الشباب معا من أجل توصياتھم بشأن
أفضل الممارسات واالستراتيجيات لتعزيز ممارسة الجنس المأمون .وتشمل التوصيات إدماج الصحة اإلنجابية في
جميع برامج الشباب والتصدي إذاء المصابين بمرض اإليدز وتعزيز عالقة األم مع الطفل ).(CEDPA ،2003
النتائج
في حين أن معدالت اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز بشكل عام أقل في السنغال من باقي
دول جنوب الصحراء الكبرى إال ان الموضوع الذي مازال يونقش بكثرة ھو معرفة الفرق الذي احدثتة االستجابة
السريعة للحكومة السنغالية حيث ان معرفة نتائج عدم التدخل غير واضحة .ومن العوامل األخرى في المجتمع
السنغالي ،مثل القيم االجتماعية والدينية والمشاركة النشطة والطويلة من قبل المجتمع لرعاية الصحية ساعدت أيضا
على الحفاظ بمعدالت إصابة منخفضة لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز )بيساني .(1999 ،والسؤال اآلن الذي
يطرحه العديد من الخبراء ھو كيفية تحديد فعالية الحكومة بالضبط ومعرفة امكانية الحصول على معدالت منخفضة
دون تدخل الحكومة .من المعروف أن حكومة السنغال كان اديھا دور كبير لمكافحة فيروس نقص المناعة
البشرية/اإليدز حيث ال يمكن أن يكون مثل ھذا النجاح من دون ھذه االستجابة الحكومية القوية والكن عند تحليل
النتائج فمن المھم أن نتذكر أن برامج الحكومة ليست ھي الشيء الوحيد الذي ساعد على منع انتشار فيروس نقص
المناعة البشرية.
اإلحصاءات عن معدالت اإلصابة تدل بوضوح على نجاح السنغال في كفاحھا ضد معانات فيروس نقص
المناعة البشرية/اإليدز .وفقا لبرنامج األمم المتحدة المشترك فان معدل االصابة كان  ٪0.5فقط في نھاية عام
 2001وعدد المصابين لم يكن سوى  40.900شخص من بينھم  2،900فقط من األطفال دون سن ال .15وھذا
يجعل معدل االصابة بالسنغال من أدنى المعدالت في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا مقارنة بالمعدالت في البلدان
االخرى مثل بوتسوانا وسوازيالند الذي يصل الى  .٪40وإظافة لذلك ،لقد سجلت حالة اصابة واحدة فقط للنساء
الحوامل في السنغال ما بين  2002-1990حيث معدل االصابات لبلدان أخرى في غرب أفريقيا توضح بان ھنالك
اصابة واحدة من كل خمسة نساء حوامل في )تامبا جان .(2004 ،على الرغم من تشكيك بعض الناس في دقة ھذه
األرقام بسبب المعلومات التي يصعب الحصول عليھا من المناطق الريفية إال انة من الواضح أن السنغال قد حققت

شيئا لم تستطيع تحقيقة البلدان المجاورة .أوغندا ھي الدولة األفريقية الوحيدة من باقي الدول االفريقية التي استطاعت
ان تحصل على معدالت قريبة للتي في السينغال )بيساني.(1999 ،
كانت حمالت التثقيف بصفة عامة فعالة للغاية ومستوى المعرفة العامة للوقاية المبكرة في أوساط السكان
تجاوزت  ٪90في  1990sوتدل االستبيانات األخيرة على أن معظم الناس يعرفون كيفية منع انتشار فيروس نقص
المناعة البشرية )ميدا وآخرون .(1999 ،وأظافة الى ذلك فان الناس قد فھموا أيضا أھمية الجنس اآلمن ،على
سبيل المثال ف ٪70من العاملين في مجال الجنس يعرفون أعراض العدوى )بيساني .(1999 ،وكشفت دراسة
نياخال في المجتمع الريفي أن  ٪75من الناس يعرفون الفرق بين فيروس نقص المناعة البشرية ونقص المناعة
المكتسب )واد ،اينل ،والجارد.(2006 ،
لقد ادى التعليم أيضا الى زيادة في تنفيذ الطرق الوقائية .لقد بداء النشاط الجنسي يتأخر والعالقات خارج
نطاق الزوج وتعدد أسعار شريك الجنس آخذت باالنخفاض .حتى استخدام الواقي الذكري بين العالقات الجنسية
خارج نطاق الزوج اخذت تزداد الى حد كبير .على الرغم من أن ممارسة الجنس قبل الزواج آخذ في االرتفاع إال
انة يحدث في سن كبير وذلك جزئيا بسبب تزايد التاخير في سن الزواج .نتيجة لذلك فان نسبة المراھقين الناشطين
جنسيا في السنغال أقل من أي مكان آخر في أفريقيا .تزايد العالقات لليلة الواحدة ھو غير مألوف في السنغال
)بيساني.(1999 ،
من الحاالت التي ساھم التعليم في تحسين عملية ممارسة الجنس المأمون ھو عبر استخدام الواقي الذكري.
قبل مجيىء اإليدز إلى السنغال كان معدل استخدام الواقي الذكري أقل من  ٪1في المجتمع ولكن اآلن اصبح ھذا
الرقم أعلى بكثير من ذلك في العالقات الجنسية العارضة وبين العاملين في تجارة الجنس )على الرغم من أنھاماا
تزال منخفضة بين المتزوجين( .وال سيما ان المبيعات قد ارتفعت من  800،000في عام  1988إلى  7ماليين في
عام  .1997أحد أسباب ھذا التغيير ھو عبر التسھيالت التي قدمتھا الحكومة للشعب كي يحصولوا على الواقي
الذكري وھذه حقيقة يدعمھا استجابة العاملين في مجال الجنس .البلد الوحيد الذي لديه معدالت مرتفعة لمثل استخدام
الواقي الذكري ھي وأوغندا حيث لديھا حملة وقائية نشطة أيضا .تبين قطرات األمراض المنقولة جنسيا ان معدالت
اإلصابة جراء الممارسات الجنسية المأمونة آخذة في التزايد أيضا )بيساني.(1999 ،
المخاوف
على الرغم من ھذه النتائج الجيدة فما زال ھناك عدة مجاالت ومناطق معرضة لمشاكل مكافحة اإليدز في
السنغال ومجاالت اخرى تحتاج الى تحسين الحمالت الموجودة .احدى ھذة المناطق تتواجد في المجتمعات الريفية
وخاصة مع أولئك الذين دخلھم محدود أو عيادات الفحص المجاني ،او التعليم ،أو مراكز العالج منعدمة او صعبة
الوصول اليھم .أحد األمثلة على ذلك ھي منطقة السياحة في لمبور :تقع على بعد  150كم تقريبا من مدينة داكار؛ ما
يقرب ال  ٪1من جميع المصابين السنغاليين يقيمون ھناك .يفتقر جزء من ھذه المدينة إلى االختبار ومراكز الرعاية
وارتفاع مستوى الفقر ايضا يزيد من عملية انتشار المرض )تامبا ،جيمس .(2004 ،لقد تم إجراء دراسة في نياخال
كجزء من محاولة لتقييم الوضع في المناطق الريفية في السنغال حيث تم المقارنة بين مواقف الشعب في عامي
 1997و  2003والتي أسفرت عن نتائج مذھلة .فقد تبين ان العدد المرتفع لالشخاص الذين شعروا بأن مسؤوليتھم
الشخصية لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز قد انخفض من  ٪49.1الى ٪17.2؛ وعدد األشخاص الذين أفادوا
بأن سلوكھم قد تغيير انخفض من  ٪56.3إلى ) ٪24.9واد ،اينل ،و الجارد .(2006 ،تنطبق ھذه االرقام على
األقل في نياخال حيث أثبتت ان مواقف الناس للوقاية ليست مستمرة على الرغم من أن مستويات العدوى فى اربع
مناطق اخرى في السينغال كانت مستقرة من  1989حتي ) 1999برنامج ميدا ،وآخرون .(1999 ،ولقد افادت
الدراسة ايضا ان مستوى االخالص واختيار الشريك الصحيح قد انخفض تدريجيا.
وأضافة لذلك فقد اشارت دراسات عديدة الى وجود مشاكل في قطاع التعليم لبرنامج الوقاية .بالرغم من
حقيقة معرفة معظم الناس على فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والوقاية منه إال انة اليزال ھناك الكثير من
المعلومات الخاطئة .على سبيل المثال ،في دراسة أجريت بين عامي  1997و  1998قد تبين أن ثلث السكان كان
يفكر بامكانية التقاط الفيروس من البعوض )بيساني .(1999 ،وعالوة على ذلك فانة يبدو ان برامج التعليم لم يكن

لھا التأثير الفعال على السلوك الجنسي بقدر ما كان يعتقد سابقا حيث ال يزال ھنالك الكثير من الشباب الذين
يمارسون الجنس الغير المأمون وتعدد الزوجات ما زال شائعا والعاملين في مجال الجنس السري مايزال سائدا )تامبا
جان.(2004 ،
مازالت المجموعات المعرضة للخطر بحاجة إلى مزيد من االھتمام .وعلى وجه الخصوص فان الرجال
الذين يمارسون الجنس مع الرجال ) (MSMوالعامالت في مجال الجنس )  (FSWھم الذين معرضون للخطر
بشكل خاص .مقارنة بباقي السكان عموما فان كال المجموعتين المذكورة اعالة ال تزال معرضة لالصابة بفيروس
نقص المناعة البشرية واألمراض األخرى المنقولة جنسيا .بالرغم ان معدل انتشار فيروس نقص المناعة
البشرية/اإليدز الى العامالت في مجال الجنس منخفضا نسبيا إال أنة يعادل خمسة أضعاف العدد مقارنة بعموم
السكان )لوران .(2003 ،وفقا الحدى الدراسات فان ھناك حاجة الى برامج تدخل ال سيما بين الرجال الذين
يمارسون الجنس مع الرجال نظرا إلى ارتفاع مستويات االزدواجية ) .(NewsRx ،2002مصدر القلق الرئيسي
للعامالت في مجال الجنس ھو أن العديد من النساء ال يزالن خارج النظام وخاصة النساء اللواتي تحت السن
القانوني .ومع ذلك فان عدد قليل من النساء ذكرن السن كسبب لعدم التسجيل؛ األسباب األخرى منھا عدم معرفة
النظام القانوني أو الرفض للخضوع له .ومن الواضح أن ھنالك حاجة لتقديم ھؤالء النسوة لتقييم كي يصبحن من
أولويات برامج ال  .NCAPبعض اقتراحات ھذه الدراسة ھو كما يلي :تحسين معرفة العامالت في مجال الجنس
على القانون واإلجراءات المنصوص عليھا ،ومساعدة أولئك الذين يسعون إلى التسجيل ،وإلغاء أو تخفيض السن
القانوني ،وتقديم المساعدات للنساء الواتي يرفضون التسجيل )لوران.(2003 ،
ھنالك ايضا العديد من القضايا األخرى التي تعرقل برنامج الوقاية .اولھا ھو الدين حيث ما زال يشكل
عقبة في بعض الحاالت ،على سبيل المثال ،تعدد الزوجات )سبيرا .(2000 ،القضية الثانية تندرج تحت البحوث
المحلية التي تفتقر الى التنسيق .ثالثا ،وجود االزدواجية في العمل الذي تقوم به المنظمات الغير حكومية .لقد بدأت
ً
مباشرة على المجلس الوطني
الحكومة بالمشاركة في المزيد من المناطق كردا على ھذه المشاكل حيث سيطرت
لإليدز الذي كان يديرة أطباء التطبيق المحليين )تامبا جان.(2004 ،
األستنتاج
لقد بينت العديد من الدراسات أن تنفيذ تدابير الحكومة السنغالية قد أثبتت فعاليتھا في الحد من مستويات
فيروس نقص المناعة البشرية ونقص المناعة المكتسب .على الرغم من التغيرات االجتماعية  --مثل تأخر النشاط
الجنسي والحد من ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج  --التي ساعدت على مكافحة ھذا الفيروس إال انة من
الصعب تصور النجاح الذي شھدت السنغال ان يكون ممكنا من دون تدخل الحكومة .وال سيما في مجال ترويج
الواقي الذكري واختبار معالجة األمراض المنقولة جنسيا حيث ان ھذين المجالين أظھرا نتائج كبيرة )بيساني،
 .(1999ولكن وبالرغم من ھذا النجاح إال انة ال يزال ھناك العديد من المجاالت المثيرة للقلق مثل معدالت اإلصابة
بين سكان الريف وسكان الفئات المعرضة للخطر كالرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال والنساء العامالت في
مجال الجنس .إثبات الدراسة أنه ال يزال ھناك الكثير من العمل الذي من الممكن القيام به لجعل معدالت اإلصابة
بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر انخفاضا.
جزء كبير من ھذا النجاح ھو نتيجة التخطيط الدقيق للحكومة ولكن الخبراء حددوا عدة جوانب اخرى عن
طبيعة السنغال التي ساھمت في الحد من مستويات العدوى .أوال ،القيادة السياسية خلقت حوار بناء بين القيادات
الدينية والشعبية .ثانيا ،لقد كان ھناك مشاركات نشطة لفترة طويلة من قبل المجتمع في مجال الصحة .ثالثا ،لقد
وضعت الحكومة قائمة ھيكل الصحية لالستخدام األقصى .رابعا ،لقد اتبعة نھج عمليا حيث تم التأكيد على اھمية
الحماية من خاللة )بيساني .(1999 ،واألھم من ذلك ھو مواصلت الحكومة اعادة تقييم برنامجھا لتحديد مجاالت
التحسين كي تتوصل الى سبل جديدة باستمرار للحد من العدوى .على الرغم من أن بلدان أفريقية أخرى قد ال تكون
قادرة على تكرار كل ھذه الجوانب حيث اذا تم تنفيذ واحد فقط من ھذه الجوانب فانھا ما زالت قادرة على المساعدة
وإحداث الفرق.
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