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 تصدير
ج ملرض من أشـد     القرن احلادي والعشرين، ال يلوح يف األفق أي عال        يف  وحنن نتوغل قدمًا     

 .األمراض اليت عرفها العامل فتكا وإثارة للرعب
 

وال يــزال فــريوس العــوز املنــاعي البشــري واإليــدز  
ولكنها ليست  . يؤثران على حياة املاليني يف مجيع أحناء العامل       

وآلنا تقريبا نعرف صديقا، أو فردا يف       . دمية اهلوية ماليني ع 
ويف عملنـا بوصـفنا     . أسرة أو زميال يف العمل أصيب بـاملرض       

موظفني يف األمم املتحدة، نرى مباشرة أيضا آيف أن الوبـاء           
 .يعصف بالعامل النامي، وال سيما أفريقيا وجنوب آسيا

علينـا أن هنيـئ بيئـة    "... 
عمـل قائمـة علـــى العطـف     
والتفاهــم، ال على التمييز 

 ."أو اخلوف

 

حتنا ضـد فـريوس العـوز املنـاعي         وحلني االهتداء إىل لقاح أو عالج، يتمثل أعظم أسل         
واألمم املتحدة ملتزمة بتوفري مكان عمل داعم ملوظفيها، بصـرف          . اإليدز يف املعرفة  /البشري

ولتحقيق هذا اهلدف، علينا أن هنيئ      . النظر عن وضعهم اخلاص بفريوس العوز املناعي البشري       
 .بيئة عمل قائمة على العطف والتفاهم، ال على التمييز أو اخلوف

 

وهذا الكتيب مصدر صريح وعملي، مصمم إلعطائك وأسرتك أحدث املعلومات املتاحة عن              
 :فريوس العوز املناعي البشري واإليدز، ومن قبيل ذلك

 

اإليدز، آيف ينتقل   /احلقائق األساسية املتعلقة بفريوس العوز املناعي البشري       ) 
 وآيف ال ينتقل؛

 

 طرق وقاية أنفسكم وأسرآم من اإلصابة؛ ) 
 

فـريوس العـوز     أضـداد نصيحة بشأن إجراء االختبار املتعلق باآتشاف وجـود          ) 
املناعي البشري وآيفية مواجهة املرض إذا آانت نتيجة اختبارك أو اختبار            

 أحد أفراد األسرة إجيابية؛
 

حملة عامة عن الوباء وتصدي األمم املتحـدة لإليـدز علـى الصـعيدين الـدويل                  ) 
 والقطري؛ و

 

قائمة باملوارد املتاحة لتوجيهك وأسرتك للحصول على معلومات إضـافية أو             ) 
.خــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات دعــــــــــــــــــــــــــــــــــم  
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وهذا الكتيب يتضمن أيضا سياسة شؤون املوظفني اليت تنتهجها األمم املتحـدة فيمـا                
ومن األمهية أن يكون آل منا على دراية هبذه         . اإليدز/يتعلق بفريوس العوز املناعي البشري    

وإنين أحثكم على التماس احلصول على معلومات . ن نسرتشد هبا يف حياتنا اليوميةالسياسة وأ
 واألطباء العاملون ومستشارو موظفي األمم املتحدة     . إضافية والبقاء على بينة أوال بأول     

 .باألمم املتحدة، وهم جزء من مكتب إدارة املوارد البشرية، متاحون للرد على أسئلتكم
 

، يقظتنا يف مكافحة    هذه األيام العامل، عندما يعود ببصره إىل      ونأمل أن يذآر لنا      
بل نأمل أن ُنذآر أيضا لتضامننا مع مجيع الذين يعانون . واحد من أعىت القتلة يف حياتنا

 .من هذا املرض الرهيب
 

 عنان      . آويف أ 
  األمني العام لألمم املتحدة 

 
ألمم املتحـدة فيمـا يتعلـق بفـريوس العـوز املنـاعي             سياسة شؤون املوظفني اليت تنتهجها ا     

 اإليدز/البشري
 
 اإلعالم، والتثقيف، والتدابري الصحية الوقائية األخرى - أ
 

ينبغي تزويد موظفي األمـم املتحـدة وأسـرهم مبعلومـات آافيـة ومسـتكملة                 '1' 
لتمكينهم من وقاية أنفسهم من اإلصـابة بفـريوس العـوز املنـاعي البشـري                

 .هة وجود اإليدزومواج
 
ولتحقيق هذا اهلـدف، ُتسـتحث مجيـع هيئـات األمـم املتحـدة لوضـع وتنفيـذ                     

اإليدز /اسرتاتيجية نشطة لتثقيف املوظفني فيما يتعلق بفريوس العوز املناعي البشري          
باستخدام الدليل املتعلق باإليدز ملوظفي األمم املتحدة وأسرهم الذي أعده برنامج            

ك ملكافحة اإليدز والذي حيدد يف هذا امليدان املصادر احملليـة ذات            األمم املتحدة املشرت  
اإليـدز، لتـوفري    /اخلربة يف إسداء املشورة فيما يتعلق بفريوس العوز املناعي البشري         

 .املتابعة السرية
 
وينبغي اشرتاك موظفي الدائرة الطبية باألمم املتحدة اشرتاآا آامال يف تلـك               

وينبغي أن حيصلوا على أي تثقيف فين إضايف قـد يكـون            . نيالربامج الثقيفية للموظف  
مطلوبا؛ وينبغي أن تتوفر من خالهلم يف مجيع مراآز العمل مجيع املواد اإلعالمية ذات               

اإليـدز، الـيت يقـدمها ويسـتكملها        /الصلة املتعلقة بفريوس العوز املناعي البشري     
 .برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز

 
ينبغي توعية مجيع موظفي األمم املتحدة وأسرهم باألماآن الـيت ميكـن احلصـول                '2' 

 .منها على دم مأمون
 
وإلجناز هذه املهمة، ينبغي لوحدة وحدة سالمة الدم التابعة ملنظمـة الصـحة                

العاملية، بالتعاون مع الدائرة الطبية بـاألمم املتحـدة، أن تضـع وأن تسـتكمل                
 الدم العاملة واليت يعول عليها لتعميمها علـى مقـر           بانتظام قائمة مبراآز نقل   

وينبغي للدائرة الطبية باألمم    . األمم املتحدة، واملكاتب اإلقليمية ومراآز العمل     
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املتحدة واملرافق الطبية احمللية املرتبطة هبا أن تبذل اجلهود أيضـا لكفالـة عـدم                
 .القيام بعمليات نقل دم إال يف حالة الضرورة القصوى

 
جيب أن ميارس املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة مسؤولياهتم يف اختـاذ              '3' 

تدابري للحد من تكرر وقوع حوادث السيارات، ليس فقط بسبب ما يصاحبها من 
ارتفاع معدل الوفيات ونسبة انتشار األمراض، بل ألهنا متثـل خطـرا بالغـا               

 الـيت تفتقـر إىل إمـدادات        لإلصابة بفريوس العوز املناعي البشري يف األماآن      
 .الدم املأمون

 
 
 
 
 
 
 

 
ولذلك، ُيستحث املنسقون املقيمون التابعون لألمم املتحدة للنظـر يف تعزيـز               

التدابري التالية أو اختاذها بوجه عام إذا مل تكن مطبقة بالفعل؛ وتعميمها على              
 :لعاممجيع املوظفني يف مرآز العمل مشفوعة بتعليمات بشأن استخدام وسائل النقل ا

 
 

 تزويد مجيع مرآبات األمم املتحدة بأحزمة مقاعد واستخدامها إلزاميا؛ ) 
 

توفري التدريب املناسب على استخدام السيارات الرباعية العجالت يف الطـرق             ) 
 الوعرة؛

 
 حظر االستخدام الشخصي للمرآبات عندما يتوفر سائق رمسي؛ ) 

 
 ؛الناريةلدراجات االستخدام اإللزامي للخوذ جلميع راآيب ا ) 

 
 لعقاقري؛ا  علىرآباتمل سائقي اإدمانحظر  ) 

 
 تنظيم دورات تدريبية لإلسعافات األولية؛ و ) 

 
جتهيز مرآبات األمم املتحدة حبقائب للوازم اإلسـعافات األوليـة حتتـوي علـى                ) 

 ). البالزمافاسحات(جزيئية آبرية ملواد حماليل 
 

مم املتحدة وأسرهم سبل احلصـول علـى حمـاقن          ينبغي أن تتاح جلميع موظفي األ      '4' 
 .)نبوذة (وإبر تستخدم مرة واحدة

 
وينبغي أن تقدم الدائرة الطبية باألمم املتحدة حماقن وإبر تسـتخدم مـرة                

واحدة للموظفني العاملني يف مناطق سفر رمسي  ال يوجـد فيهـا مـا يضـمن التعقـيم                    
يع اللغات الرمسيـة لألمـم      وجيب أن تكون مصحوبة بشهادة جبم     . الصحيح لتلك األدوات  

وينبغي أن تقوم املكاتـب اإلقليميـة ومراآـز العمـل           . املتحدة تشرح أسباب محلها   
األخرى بتخزين أدوات احلقن اليت تستخدم مرة واحدة لكي يسـتخدمها موظفـو األمـم                
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وينبغي أن يكون هذا املخزون متوفرا يف مستوصفات األمم املتحدة،          . املتحدة وأسرهم 
 .، ويف مرآز العمل التابع ملنظمة الصحة العاملية يف البلدحيثما وجدت

 
 ينبغي أن تتوفر جلميع موظفي األمم املتحدة وأسرهم سبل احلصول على الرفاالت '5' 

 . )العوازل الذآرية، الكوندوم(
 
وينبغي أن تكون الرفاالت متوفرة عن طريق صندوق األمـم املتحـدة للسـكان                 
جد فيهـا إمـدادات ثابتـة       أو منظمة الصحة العاملية يف مراآز العمل اليت ال تو         /و

.  اجليدة من القطاع اخلاص)العوازل الذآرية، الكوندوم( ويعول عليها من الرفاالت
 .وينبغي أن يكون احلصول عليها جمانيا، وبسيطا وحماطا بالكتمان

 
 االختبار الطوعي، وإسداء املشورة وآفالة السرية - ب

ينبغي أن يكون االختبار الطـوعي املصـحوب بإسـداء املشـورة السـابقة والالحقـة                  
 .لسرية املكفولة متاحا جلميع موظفي األمم املتحدة وأسرهموا
 

 ،ينبغي أن تكون هناك مرافق آافية وسرية إلجراء االختبارات الطوعية والتوآيدية 
 جلميع موظفي األمم املتحدة وأسرهم، علـى أن تعمـل            حملياً ًاإسداء املشورة متاح  أن يكون   و

باألمم املتحـدة ومنظمـة الصـحة       هيئات األمم املتحدة يف تعاون وثيق مع الدائرة الطبية          
وجيب أن تضع هيئات األمم املتحدة إجراءات حمددة للمحافظة على السـرية فيمـا               . العاملية

يتعلق بالنتائج السلبية فضال عن اإلجيابية ألي اختبار لفريوس العوز املناعي البشري، مبا              
 وحـده   الذي أجرى االختبـار   وللشخص  . أم مل جير  يف ذلك ما إذا آان ذلك االختبار قد أجري          

 .احلق يف اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بوضعه فيما يتعلق بفريوس العوز املناعي البشري
 
 
 
 
 
 شروط التعيني واخلدمة - ج

 إمكانيات ما قبل التعيني وإمكانيات التوظيف 
 

 .يتمثل املعيار الطيب الوحيد الالزم للتعيني يف اللياقة للعمل ) 
 

ز املناعي البشري، يف حد ذاهتا، افتقارا للياقة ال تشكل اإلصابة بفريوس العو ) 
 .للعمل

 
ال جيري أي فحص مجاعي الستكشاف فريوس العوز املنـاعي البشـري عنـد املرشـحني                  ) 

 .للتعيني
 

 .يعامل اإليدز آأي حالة طبية أخرى عند النظر يف التصنيف الطيب ) 
 

ة حمددة ومدروسة مـن     جيوز اشرتاط اختبار فريوس العوز املناعي البشري مبوافق        ) 
 .املرشح يف حالة اشتباه الطبيب يف إصابته باإليدز

 
ينبغي أال يوجد يف االمتحان السابق للتوظيف ما يعترب ملزما ألي مرشح لإلعالن  ) 

 .عن وضعه من ناحية فريوس العوز املناعي البشري
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نـاعي  فيما يتعلق بأي تعيني يف بلد يشرتط إجراء اختبار لفـريوس العـوز امل               ) 

البشري ألغراض اإلقامة، ينبغي أن يظهر هذا الشرط يف اإلعالن عـن الوظيفـة               
 .الشاغرة

 
 استمرار العمل 

ينبغي أال تعترب اإلصابة بفريوس العوز املناعي البشري أو اإليدز أساسا إلهناء  ) 
 .العمل

 
إذا أدت اإلصابة مبرض ذي صلة بفـريوس العـوز املنـاعي البشـري إىل إضـعاف                   ) 

 .للياقة للعمل، ينبغي اختاذ ترتيبات عمل بديلة معقولةا
 

ينبغي أن يتمتع موظفو األمم املتحدة املصابون باإليـدز باحلمايـة الصـحية               ) 
واالجتماعية على غرار موظفي األمم املتحدة اآلخرين الذين يعانون من مـرض             

 .خطري
 

ز املنـاعي   ينبغي عدم اشـرتاط إجـراء فحـص مجـاعي الستكشـاف لفـريوس العـو                ) 
اختبار فردي لفـريوس العـوز املنـاعي        (اإليدز، سواء بطريق مباشر     /البشري
) تقييم أشكال السلوك املنطوية على خمـاطر      (، أو بطريق غري مباشر      )البشري

 .أو توجيه أسئلة عن االختبارات اليت أجريت بالفعل
 

ا يف ذلـك    جيب احملافظة على السرية فيما يتصل جبميع املعلومـات الطبيـة، مبـ             ) 
 .اإليدز/الوضع من ناحية فريوس العوز املناعي البشري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينبغي عدم وجود أي التزام من جانب املوظف إلبالغ رب العمل فيمـا يتعلـق                 ) 
 .اإليدز/بوضعه من ناحية فريوس العوز املناعي البشري

 
جيب توفري احلماية يف مكان العمل لألشـخاص املصـابني بفـريوس العـوز املنـاعي                  ) 

اإليدز، أو ُيفهم أهنم آذلك، من الوصم والتمييز من جانب زمالئهم يف /بشريال
 .العمل، أو النقابات، أو أرباب األعمال أو العمالء
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ينبغي عدم التمييز ضد املوظفني املصـابني بفـريوس العـوز املنـاعي البشـري                 ) 
ضـمان  واملوظفني املصابني باإليدز، يف ذلك وصـوهلم إىل الـربامج القانونيـة لل             

االجتماعي واخلطط ذات الصلة من الناحية املهنية، وحصوهلم على اسـتحقاقات            
 .منها

 
ينبغي أن ُترصد وُتستعرض بصورة دورية اآلثار اإلداريـة واملتعلقـة بشـؤون               ) 

 .املوظفني واآلثار املالية هلذه املبادئ طبقا لشروط التعيني واخلدمة
 
 برامج استحقاقات التأمني الصحي - د

ينبغي توفري تغطية التأمني الصحي جلميع موظفي األمم املتحدة بصرف النظر عن  '1' 
 .الوضع من ناحية فريوس العوز املناعي البشري

 
وينبغي عدم إجراء اختبار سابق للتوظيف أو الحق له فيما يتعلق باإلصابة               

 .بفريوس العوز املناعي البشري
 

لصحي ملوظفي األمم املتحدة بسبب الوضع من       ينبغي أال تتأثر أقساط التأمني ا      '2' 
 .ناحية فريوس العوز املناعي البشري

 
ينبغي عدم السماح بإجراء اختبار للتحقق من اإلصابة بفريوس العوز املناعي   

 .البشري فيما يتعلق بأية خطة للتأمني الصحي
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 1الفصل 
 

 احلقائق
 ما هو اإليدز؟

 املكتسب،  العوز املناعي تشري لفظة اإليدز إىل متالزمة       
وهي شكل إلصـابات مـدمرة يسـببها فـريوس العـوز املنـاعي              
البشري، الـذي يهـاجم ويـدمر آريـات دم بيضـاء معينـة              

 .ضرورية جلهاز مناعة اجلسم
 

وعندما يصيب فريوس العـوز املنـاعي البشـري إحـدى            
اخلاليا، فإنه يتحد مع املادة الوراثية للخلية وقد يبقـى          

ومعظم األشخاص املصـابني بفـريوس العـوز        . خامال لعدة سنوات  
 وميكن أن يعيشـوا سـنوات       املناعي البشري ال يزالون أصحاء    

وهم مصابون . بدون أن تظهر عليهم أي أعراض أو تظهر عليهم أعراض أمراض غري خطرية فحسب
 .بفريوس العوز املناعي البشري، ولكن ليس لديهم إيدز

األشخاص الذين يثبـت محلـهم       
وز املناعي البشري لفريوس الع

مصابون وناقلون للعدوى على 
وحىت لو . حد سواء مدى احلياة

ــحاء أو    ــدون أص ــانوا يب آ
آانوا يشعرون بأهنم أصحاء،     
فإنه ميكنهم نقل الفريوس اىل      

 .اآلخرين

 

وبعد فرتة زمنية متفاوتة، يصبح الفريوس نشيطا مث يؤدي تدرجييا إىل حدوث اإلصابات               
وعلى الرغم من وجود أنواع عالج ميكنها إطالة . ى اليت يتسم هبا اإليدزاخلطرية واحلاالت األخر

وال تزال البحـوث جاريـة للتوصـل إىل لقاحـات ممكنـة، ويف              . احلياة، فإن اإليدز مرض مميت    
بيد أنه فـــي الوقت احلايل، ال تـزال الوقايـة مـن االنتقـال متثـل                . النهاية، إىل عالج  

 .الطريقة الوحيدة للسيطرة عليه
 

 طريق اإلصابة عند البالغني
يستهدف فريوس العوز املناعي البشري جمموعتني        

من آريات الدم البيضاء يطلـق عليهمـا الكريـات           
اللمفية احلاملة  ملستقبالت فـريوس العـوز املنـاعي           

ــري  ــات ) CD4+ lymphocytes(البشــ والكريــ
ويف العـادة،   . الكـبرية  البلعميةالكريات  /الكبرية

احلاملــة للمســتقبالت والكريــات تســاعد الكريــات 
 الكبرية على التعرف على وتدمري البكترييا البلعمية

أو الفريوسات أو العوامل املعدية األخرى اليت تغزو         
ويف الشـخص املصـاب بفـريوس       . أي خلية وتسبب املـرض    

العوز املناعي البشـري، يقتـل الفـريوس الكريـات           
تعمـل  اللمفية احلاملة ملسـتقبالت الفـريوس، يف حـني           

الكبرية آخزانـات، حتمـل فـريوس        البلعميةالكريات  
 .العوز املناعي البشري إىل عدد من األعضاء احليوية

 

ويتعلق فريوس العوز املناعي البشري بالكرية اللمفية احلاملة ملسـتقبالت الفـريوس              
 وهذا جيعل الكرية تنتج مزيدا من فريوسات العوز املنـاعي البشـري           . ويشق طريقه داخلها  

وباستنفاد آريات اجلسم احلاملة ملستقبالت الفريوس،      . ولكن، بالقيام بذلك، تتدمر الكرية    
ويصـبح  . يضعف جهاز املناعة ويصبح أقل قدرة على مقاومة اإلصابات الفريوسية والبكتريية           

، مثــل   "الـيت تلحـق بالشـخص الضـعيف       "الشخص املصاب معرضا لطائفة واسعة من اإلصابات        
، )Pneumocystis carinii pneumonia (ة اجلؤجؤيـة  باملتكيسـات الرئويـ  االلتهاب الرئوي

ويشكل السل خطـــرا بالغـا      . الذي نادرا ما حيدث لألشخـاص ذوي أجهزة املناعة العادية        
 لألشخاص احلاملني لفريوس العوز املناعي البشري، وال سيمـــا
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أعــراض مــرض فــريوس العــوز  
ــة   ــري متباين ــاعي البش املن
ومعقدة، ولكن ميكن أن تشمل      

 :ما يلي
 ىاحلم

 تضخم الغدد اللمفية
 الطفح اجللدي

 اإلسهال الدائم
 السعال

 فقدان الوزن الشديد
 اإلعياء

 اآلفات اجللدية
 فقدان الشهية

يف مناطق العامل اليت تتزايد فيها اإلصابة بالسـل وبفـريوس           
واملاليني . العوز املناعي البشري على حد سواء مبعدالت مزعجة       

ض لوال ذلـك أن ينجـوا       من حاملي مرض السل الذين آان يفرت      
من السل النشط يكتسـبون املـرض اآلن بسـبب تعـرض أجهـزة              

ويتقـدم  . مناعتهم للهجوم من فريوس العوز املناعي البشري      
السل أيضا خبطى أسـرع يف األشـخاص املصـابني بفـريوس العـوز              
املناعي البشري، ومن األرجح أن يكون مميتـا يف حالـة عـدم             

السـل اآلن القاتـل الرئيسـي       وميثل  . تشخيصه أو عدم عالجه   
 .لألفارقة املصابني بفريوس العوز املناعي البشري

 
 

واألشخاص املصابون بفريوس العـوز املنـاعي البشـري أآثـر تعرضـا أيضـا لألمـراض                   
السرطانية النادرة خالفا لذلك مثل سرآومة آابوسي، وهي ورم خبيث يف األوعية الدمويـة               

 اضطراباتز املناعي البشري قد يهاجم أيضا املخ، مسببا وفريوس العو. أو األوعية اللمفية
 . نفسية-عصبية وعصبية 

 
 يف املائة من البالغني املصـابني بفـريوس العـوز املنـاعي             50وبوجه عام، فإن حوايل      

.  سنوات من بداية إصـابتهم     10 اإليدز يف غضون     تتفاقم إصابتهم إىل  البشري من املرجح أن     
 يطيل بقدر آبري حيـاة األشـخاص املصـابني          خمففةاقري   يف أن العالج املبكر بعق     اآلمالوتتمثل  
 .باإليدز

 
 
 

 تاريخ الوباء
 

 الـذين   ظهر يف أوائل الثمانينات شكل إلصابات غري عادية للغاية عنـد البـالغني صـغار السـن                 
، )هر معاً جمموعة من األعراض والعالمات اليت تتالزم وتظ       (وهذا الشكل، أو املتالزمة   .  األصحاء يبدون مبظهر 

ويف ". اإليدز" هذا الكائن معروفا ب      وأصبح. سببه آائن جمهول من الواضح أنه يهاجم جهاز مناعة اجلسم         
 - فـريوس العـوز املنـاعي البشـري          -، متكن الباحثون من عزل فريوس جديد        1984 و   1983الفرتة بني عامي    

وتبني أن . وجعل هذا باإلمكان إجراء اختبار للدم للتحقق من وجود أجسام مضادة للفريوس. املسبب لإليدز
 خمتلفة يف   قهقريةووجدت فريوسات   . قهقريأنه فريوس    ىعدوائي يصنف عل  فريوس العوز املناعي البشري عامل      

ورمبا يكون فريوس العوز املناعي البشري . بعض احليوانات ولكنها آانت، حىت تلك النقطة، نادرة يف البشر
 )1( عاما 20قد أصاب بعض جمتمعات البشر بصورة محيدة نسبيا ملا يربو عن 

 
، 1985ويف عـام    . بشري، جرى حتديد عدة سالالت مـن الفـريوس        ومنذ اآتشاف فريوس العوز املناعي ال      

 للتفرقة بينه 2 -وجد فريوس ذو صلة يف أجزاء من غرب أفريقيا أطلق عليه فريوس العوز املناعي البشري 
وشكل املرض متشابه فيما يتعلق بفريوس العوز       ). 1 -فريوس العوز املناعي البشري     (وبني الفريوس السابق    

 .، على حد سواء2 - وفريوس العوز املناعي البشري 1 -ري املناعي البش
 

 فقط من البـالغني يف مجيـع أحنـاء          100 000ويف أوائل الثمانينات، آان هناك اعتقاد بأن حوايل          
، ارتفع عدد البالغني واألطفال الذين      1998ويف هناية عام    . العامل مصابون بفريوس العوز املناعي البشري     

وميكـن االطـالع علـى      ). 2( ماليني   33,4ز املناعي البشري أو اإليدز اىل ما يربو على          فريوس العو يشون  ايع
اإليـدز يف موسـوعة اإليـدز يف        /مزيد من املعلومـات املتعلقـة بتـاريخ فـريوس العـوز املنـاعي البشـري               

.http://www.thebody.com/encyclo/encyclo/html 
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 طريق اإلصابة عند الرضع واألطفال
عظم الرضع واألطفال املصابني بفريوس العوز املنـاعي البشـري العـدوى مـن              يكتسب م  

وتصـاب  .  الرضاعة الطبيعيـة   ها، أو بعد الوالدة أثناء    أثناءهاأمهاهتم قبل الوالدة أو     
نسبة صغرية فقط عن طريق عمليات نقل الـدم أو احلقـن امللوثـة بفـريوس العـوز املنـاعي                     

ويتقدم حوايل نصف هؤالء . األطفال املصابني من امليالدويوجد شكالن لتقدم املرض عند . البشري
األطفال سريعا حنو اإليدز، بيد أن آخرين يظلون بدون أعراض طـوال سـنوات، آمـا يفعـل                   

، ال يزال ما يقرب من ثلثي األطفال        دراسات أنه، يف البلدان املتقدمة    وتبني ال . البالغون
 يف  65 و   30بلدان النامية، يرتاوح الرقم ما بـني        ويف ال .  سنوات 5 سن   حىتاملصابني يعيشون   

لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر الفـرع املتعلـق بانتقـال فـريوس العـوز                 . (املائة
 ).املناعي البشري من األم إىل الطفل فيما بعد يف هذا الفصل

 
 آيف ينتقل فريوس العوز املناعي البشري

 : رئيسية لالنتقالإىل وقتنا هذا، ال توجد سوى أربع طرق 
 

 ؛)املمارسات الشاذة واملمارسات الطبيعية(االتصال اجلنسي  ) 
 

 الدم امللوث ومنتجات الدم، واألنسجة واألعضاء امللوثة؛ ) 
 

 اإلبر واحملاقن وأدوات الثقب األخرى امللوثة؛ و ) 
 

 .االنتقال من األم إىل الطفل ) 
 

 االتصال اجلنسي
 اختـاذ طريق االتصال اجلنسـي بـدون       ميكن أن ينتقل فريوس العوز املناعي البشري عن          
وميكـن أن   .  مبعىن، أي فعل جنسي إيالجي ال يستخدم فيه رفـال          -وقاية   ال ل اليت تكف  األسباب

 الفريوس من رجـل مصـاب بفـريوس العـوز املنـاعي             الشاذ أو الطبيعي  ينقل االتصال اجلنسي    
 .البشري إىل امرأة أو إىل رجل آخر، أو من امرأة مصابة إىل رجل

 
 األسـباب   اختـاذ دوى عن طريق االتصال اجلنسي بدون       ويتوقف التعرض خلطر التقاط الع     

احتمال أن يكون شريك املمارسـة اجلنسـية        : وقاية على أربعة عوامل رئيسية    اليت تكفل ال  
مصابا، ونوع الفعل اجلنسي، وآمية الفريوسات املوجـودة يف الـدم أو اإلفـرازات اجلنسـية                 
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أمراض لدى الشريك املصاب، ووجود     ) املين، أو اإلفرازات املهبلية أو إفرازات عنق الرحم       (
وقد ميثـل العمـر     . أو آفات األعضاء التناسلية يف أي من الشريكني       /أخرى منقولة جنسيا و   

 .عامال أيضا نظرا ألن الفتيات الصغريات أضعف من ناحية وظائف األعضاء
 

 احتمال أن يكون الشريك مصابا بفريوس العوز املناعي البشري
بشري بني الرجال والنساء النشطني إن نسبة انتشار اإلصابة بفريوس العوز املناعي ال 

البغايـا  جنسيا تتباين حسب املنطقة اجلغرافية أو الفئة الفرعيـة مـن السـكان، مثـل                 
انظـر الصـفحة    (، أو مستخدمي املخدرات باحلقن      سيواللواطيني والذين ميارسون الشذوذ اجلن    

 بفريوس العوز املناعي البشري جنسيا مرتبط بعـدد         اإلصابة احتمال   وبوجه عام، فإن  ). 33
 اختاذ األسباب اليت تكفل     بدون تتمشرآاء املمارســة اجلنسية وعدد املمارسات اجلنسية اليت        

 يف املمارسـة اجلنسـية، ازدادت فرصـة         الشـرآاء وبعبارة أخرى، آلما زاد عدد      . وقايةال
 .اإلصابة

 نوع املمارسة اجلنسية
 اجلنسـي بـــدون   إن مجيـع ممارسـات اإليـــالج    
، الطبيعي منـها والشـاذ علـى حـد سـواء          (وقاية  

تنطـــوي على خطـــر انتقال    ) واملهبلي، والفموي 
فريوس العوز املناعي البشري ألهنا تـؤدي إىل اتصـال           
السوائل اليت يفرزها اجلسـم أثنـاء ممارسـة اجلـنس            

أغشية بطانـة   (باألغشية املخاطية املكشوفة مباشرة     
 ).املستقيم، واملهبل، وجمرى البول والفم

 
 
 
 

ينجرفـون إىل   الرجال والنساء الذين    
يشرتآون يف ِجماع شرجي تقبلي اللواطة و

بدون وقايــة مع شريك مصاب بفـريوس        
العوز املناعي البشري يتعرضون خلطـر       

 .التقاط العدوى ألقصى درجة
 

وأقصى خطـــر تـال هــــو املـرتبط         
 .باِجلماع املهبلي بدون وقاية

 

وينطوي اجلماع الفموي بـدون وقايـة        
طر أيضـا، وال سـيما إذا       على بعض اخل  

آانت هناك إصابات يف الفم أو احلنجرة 
ــات، أو    ــة، أو اآلف ــزف اللث ــل ن مث
القروح، أو األسنان املصابة خبّراج، أو 
إصابات احلنجــرة، أو السيالن الفموي 
أو األمراض األخرى املنقولة باالتصـال       

 .اجلنسي
 

وهذا اخلطر يقل، وإن مل ُيقـض عليـه آليـة،             
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وإصابـــة الغشـاء    .  الصحيح للرفـاالت   باالستخدام
املخاطي للمستقيم، أو املهبل أو الفم قـد تسـاعد           

بيد أن فريوس العـوز     . الفريوس على دخول جمرى الدم    
املناعي البشري ميكـــن أن ينتقل حىت من خالل غشاء          

 .خماطي سليم
 

ومل يتبني أن التقبيل ينقــل فـريوس العـوز           
ــاب حيتـوي علــــى     املناعي البشري، حيث أن اللع    

ومع ذلك، هناك خمـاطرة     . قليل جــدا من الفريوسات   
نظرية النتقال فيـــروس العـوز املنـاعي البشـري           

ــق أو   ــل العمي ــاء التقبي ــل"أثن ــل " (املبت تقبي
إذا وجد دم من اللثة أو قـروح الفـم يف            ) اللسان
وليس هناك ما يدل على أن فـريوس العـوز           . اللعاب

 .تقل بالفعل هبذه الطريقةاملناعي البشري قـد ان
. وال ينطوي االستمناء الذاتي على أية خماطر النتقال فريوس العوز املناعي البشـري              

بيـد أن   . وال توجد حاالت معروفة انتقل فيها الفريوس عن طريق االستمناء املتبادل، أيضا           
تالمسـت  استمناء الشريك يشكل خطرا نظريا النتقال فـريوس العـوز املنـاعي البشـري إذا                 

 .إفرازاته أو إفرازهتا اجلنسية بغشاء خماطي أو جلد جمروح
 

 آمية الفريوسات املوجودة يف الشريك املصاب
يصبح األفراد املصابون بفريوس العوز املنـاعي البشـري أآثـر نقـال للعـدوى وهـم                   

 فرتة وهناك أيضا. يتقدمون حنو اإلصابة مبرض ذي صلة بفريوس العوز املناعي البشري وباإليدز
مبكرة ترتاوح ما بني أسبوع وأسبوعني من إمكانية نقل العدوى بالقرب من فرتة تكوين تّكون 

 . أي، عند ظهور األجسام املضادة ألول مرة-األجسام املضادة 
 

 وجود أمراض أخرى منقولة باالتصال اجلنسي لدى أي من الشريكني
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 جنسـياً  ونقل فريوس العوز املناعي البشـري        جنسيًاهناك ارتباط قوي بني األمراض املنقولة       
 مثـل السـيالن، أو اإلصـابة        - الـيت مل تعـاجل       جنسـياً ووجود أحد األمراض املنقولـة      ). 3(
، أو القوباء املنطقية أو ثآليل األعضـاء        )السفلس(  الزهري  أو ،)لكالميديا(ملتدثرات  با

لبشري ونقله على حد سـواء       ميكن أن يزيد من اآتساب فريوس العوز املناعي ا         -التناسلية  
 ميثـل اسـرتاتيجية هامـة       جنسـياً وهكذا، فإن عالج األمـراض املنقولـة        . 10مبعامل يصل إىل    

 .للوقاية من فريوس العوز املناعي البشري يف جمتمع عام
 

 الدم امللوث أو منتجات الدم واألنسجة واألعضاء امللوثة
اح آل عام، بيد أنه يف األماآن اليت ال يكون          إن عمليات نقل الدم تنقذ ماليني األرو       

 امللـوث فيها اإلمداد بالدم املأمون مضمونا، تزداد خماطر إصابة الذين حيصلون على الدم              
 .بفريوس العوز املناعي البشري

 
ويف معظــم البلــدان الصــناعية،    

تنخفض للغاية التقاط العـــدوى بفـريوس       
العوز املناعي البشري مـن عمليـات نقـل         

 االستنهاضويرجع هذا بقدر آبري إىل      . الدم
 ملتطوعني منـتظمني متـربعني بالـدم؛        لالفعا

ــربعني؛    ــار املت ــنة الختب ــراءات احملس واإلج
ــدم   ــات ال ــدم ومنتج ــام لل ــص الع والفح

 حمددة وبالغة احلساسية للتحقق     باختبارات
من وجود األجسام املضـادة لفـريوس العـوز         
املناعي البشـري؛ واسـتخدام الـدم علـى         

 .النحو الصحيح
 

بيد أنه يف بلدان العامل النـامي،        
ويشــري أحــد . فــإن املخــاطر أعلــى بكــثري

 يف 5التقــديرات إىل أن نســبة تصــل إىل   
ي املائة من اإلصابات بفريوس العوز املنـاع      

البشري قد تكون بسبب عمليات نقل الـدم        
يف املناطق اليت ترتفع فيها نسبة انتشاره مثل البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء 

واالفتقـار إىل وجود نظم وطنية منسقة لنقل الدم، وعـدم وجـود متـربعني بالـدم                 . الكربى
خدام منتجات الدم على حنو غري متطوعني بدون مقابل، واالفتقار إىل إجراء االختبارات، واست

 ).6-4(صحيح، آلها يعقد املشكلة 

تساعد وحدة سالمة الدم التابعـة ملنظمـة الصـحة          
. العاملية البلدان يف تعزيز نظمهـا لنقـل الـدم         

 على برنامج األمم املتحدة املشرتك      ويشتمل الشرآاء 
ملكافحة اإليدز ومنظمة الصحة العاملية، وبرنـامج       
األمم املتحدة اإلمنـائي، واالحتـاد الـدويل للصـليب          
األمحر ومجعيات اهلالل األمحـر وعـدة منظمـات مهتمـة           

 :وتشتمل األهداف على ما يلي. أخرى
 
تثقيف املتطوعني القليلي اخلطر من املتربعني       - 1
الدم بدون مقابل، وحفزهم، وتعبئتهم واالحتفاظ      ب

 هبم؛
 
 الفحص العام لكل الدم املتربع به؛ - 2
 
احلد من عمليات نقل الدم غـري الضـرورية          - 3

 أو غري املناسبة؛
 
اســتحداث خدمــة وطنيــة مســتدامة لنقــل  - 4

 الدم؛ و
 
االستفادة من االلتزام السياسـي والـدعم        - 5

 .املقدم من داخل البلدان

 
وملنع االنتقال عن طريق األنسجة واألعضاء املتربع هبا، مبا يف ذلك املين ألغراض اإلخصاب                

االصطناعي، ينبغي أن جيري بعناية تقييم وضع املتربع فيما يتعلق باإلصابة بفريوس العـوز               
 .املناعي البشري

 
  احملاقن أو أدوات الثقب األخرى امللوثةاإلبر، أو
 اجلارحـة ميكن أن ينتقل فريوس العوز املناعي البشري باسـتخدام اإلبـر أو األدوات                

وقيام مستخدمي املخـدرات بـاحلقن بتبـادل        . األخرى امللوثة بفروس العوز املناعي البشري     
وس العوز املناعي البشري بني     احملاقن واإلبر مسؤول عن االرتفاع السريع جدا يف اإلصابة بفري         

 .هؤالء األشخاص يف آثري من أحناء العامل
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وهناك خطر أيضا مرتبط باإلجراءات غري الطبية إذا مل تكن األدوات املستخدمة معقمة  

وتشتمل تلك اإلجراءات علـى ثقـب األذن واجلسـم، والوشـم، والـوخز              . على النحو الصحيح  
ويتوقف اخلطر احلقيقـي علـى نسـبة        . لتشريط التقليدي باإلبر، وختان الذآور واإلناث، وا    

 .االنتشار احمللي لإلصابة بفريوس العوز املناعي البشري
 

  
 
 
 
 
 
 

وانتقال فريوس العوز املناعي البشري عن طريق معدات احلقن ميكن أن حيدث أيضـا يف أمـاآن                  
دات طـب   الرعاية الصحية اليت ال تكون فيها احملـاقن، واإلبـر واألدوات األخـرى، مثـل معـ                

 .األسنان، معقمة على النحو الصحيح، أو عن طريق اإلصابة باإلبر واآلالت احلادة األخرى
 

 االنتقال من األم إىل الطفل
االنتقــال مــن األم إىل الطفــل هــو املصــدر   

الغالب لإلصابة بفريوس العوز املناعي البشري عند        
وقد ينتقل الفروس أثناء احلمل،     . األطفال الصغار 

ض أو الوضع، أو بعد والدة الطفل أثنـاء         أو املخا 
ومن بني الرضع املصابني الذين     . الرضاعة الطبيعية 

ال حيصلون على رضاعة طبيعيـة، حتـدث معظـم حـاالت             
االنتقال من األم إىل الطفل يف الفرتة القريبة مـن           

ويف ). توا قبل أو أثناء املخـاض والوضـع       (الوضع  
بيعية مبثابة اجملتمعات اليت تكون فيها الرضاعة الط

القاعدة، قد تسهم الرضاعة الطبيعية بأآثر مـن         
 ،  7(ثلث مجيع حاالت االنتقال مـن األم إىل الطفـل           

8.( 
 

وقد يكون من الصعب تشخيص اإليـدز        
عند األطفال ألن بعض أعراض اإلصابة بفريوس       
العــوز املنــاعي البشــري، مثــل اإلســهال 
شائعة أيضـا عنـد الرضـع واألطفـال غـري           

ولــذلك، ال ميكــن اعتبــار هــذه . املصــابني
. خيصاألعــراض أساســا يعــول عليــه للتشــ

وهو ال يعول عليه " ELISA"وعلى سبيل املثال، اختبار : وهناك اختبارات قائمة على الدم
اليت تتيح التشخيص املبكر، بيد أن هذه االختبارات        " PCR" شهرا، واختبارات    15إال يف سن    

 . باهظة التكلفة إىل حد آبري وال تتوفر بسهولة يف البلدان النامية

لالطالع على مزيد من املعلومات، اقرأ آخر األنباء        
التقنية الصادرة عن برنامج األمم املتحدة املشرتك       
ملكافحة اإليدز فيما يتعلـق بنقـل فـريوس العـوز           

البشـــري مـــن األم اىل الطفـــل، يف   املنـــاعي 
http://www.unaids.org 

 
 وز املناعي البشريآيف ال ينتقل فريوس الع
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ينبغي أال ينتاب األسرة واألصدقاء وزمالء العمل اخلوف من أن تصيبهم العدوى بفريوس  
العوز املناعي البشري عن طريق االحتكاك العرضي بشخص مصاب بفريوس العوز املناعي البشري 

 :ريوسواألنشطة املبينة أدناه ال تنقل الف. يف املنزل، أو يف مكان العمل أو اجتماعيا
 

انظـر الفقـرة املتعلقـة بالتقبيـل        (املصافحة، أو العناق، أو التقبيـل        ) 
 )13العميق، الصفحة 

 السعال أو العطس ) 
 استخدام تليفون عام ) 
 زيارة إحدى املستشفيات ) 
 فتح أحد األبواب ) 
 املشارآة يف الطعام أو آنية األآل أو الشرب  ) 
 استخدام نافورات الشرب ) 
 ام املراحيض أو أدشاش االغتسالاستخد ) 
 استخدام أحواض السباحة العامة ) 
 .التعرض لقرصة بعوضة أو حشرة ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإليدز والعمل       
فيما يتعلــق بالغالبية العظمـي      

مـــن املهن، ال يشكل مكان العمل خطــرا       
. الآتساب فيـروس العوز املنـاعي البشـري      

وتتضمن االستثناءات العاملني يف املختربات،     
رعايــة الصــحية  والعــاملني يف جمــال ال 

واألشخاص الـذين يتعـاملون مـع نفايـات         
املستشفيات، واألفراد املعنيني باالسـتجابة     
الطبية الطارئة وأي مهنة أخـرى تنطـوي        

وتعرضـهم  . على إمكانيـة التعـرض للـدم      
ومـن  . للخطر ضعيف جدا، وإن آان حقيقيا     

بني األخطـار الـيت قـد يتعـرض هلـا هـؤالء             
وخـز اإلبـر    األشخاص اإلصابات النامجة عـن      

وحوادث ثقب اجللد األخرى، وترشاش الدم يف       
أعينهم أثناء قيـامهم بـالعالج أو أداء        

 .واجباهتم على حنو آخر

املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العامليـة بشـأن        
 اإليدز واإلسعافات األولية يف مكان العمل

  
ميثل اإلنعاش مـن الفـم اىل الفـم إجـراء            

ي أال متتنع عنه بسبب خوف غـري        منقذا للحياة ينبغ  
ثابت باألدلة من التقـاط فـريوس العـوز املنـاعي           

ومل تشر التقـارير اىل     . البشري أو أي عدوى أخرى    
أية حالة النتقال فريوس العوز املناعي البشري عن        

ويوجد خطر نظـري إذا آـان الشـخص         . هذا الطريق 
ويف هذه احلالة،   . الذي جيب أن تنعشه ينزف من فمه      

 أن تستخدم قطعة قماش نظيفة ملسح أي دم مـن           ميكن
 .فم الشخص

 
وحيتــاج الشــخص الــذي ينــزف اىل عنايــة   

اضـغط علـى اجلـرح بقطعـة قمـاش نظيفـة            . فورية
وجتنب أن يلمس الدم عينيـك، أو فمـك أو          . ومسيكة

وتأآد من أن يكون أي قطع أو جرح        . أي جلد جمروح  
ــعافات   ــي اإلس ــل أن تعط ــى قب ــديك مغط ــوح ل مفت

واغسل يـديك باملـاء والصـابون دائمـا         . ليةاألو
بأسرع ما ميكن بعد أن تعطـي اإلسـعافات األوليـة           

)9.( 
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 اإليدز واأللعاب الرياضية
ال توجد حاالت مؤيدة بالوثائق تفيد بأن فريوس العوز املناعي البشري ينتقل أثناء  

ضعيف جدا النتقال الفريوس أثنـاء االشـرتاك يف         واخلطر ال . االشرتاك يف أحد األنشطة الرياضية    
األلعاب الرياضية ُيفرتض أن يتضمن األلعاب الرياضية اليت تنطوي على احتكاك جسدي مباشر              

 ).10(يتوقع أن حيدث فيه نزيف 
 

ومن املمكن نظريا أن ينتقل الفريوس إذا آان عند الالعب الرياضي املصـاب بفـريوس                 
 ينزف أو آفة جلدية هبا سوائل المست آفة جلدية، أو جرحا أو             العوز املناعي البشري جرح   

وحىت يف تلك احلالة البعيدة االحتمال، يكون خطر . غشاء خماطيا مكشوفا عند العب رياضي آخر
بيد أنه يف األلعاب الرياضية اليت تتضمن احتكاآا جسديا مباشرا أو . االنتقال ضعيفا جدا

قد حيدث فيها نزيف، من احلصافة اتباع اإلجرائني البسيطني األلعاب الرياضية القتالية اليت 
 :التاليني

 
 تنظيف أي آفة جلدية مبادة مطهرة وتغطيتها بإحكام؛ و ) 

 
إذا حدث جرح ينزف، أو وقف املشارآة إىل أن ُيوقف النزيف وُينّظف اجلرح مبادة  ) 

 .مطهرة ويغطى بإحكام على حد سواء
 

   
 22 معلومات ملوظفي األمم املتحدة وأسرهم  



 2الفصل 
  فريوس العوز املناعي البشريالوقاية من انتقال

 
 الوقاية من انتقال فريوس العوز املناعي البشري عن طريق املمارسة اجلنسية

 
 اعرف شريكك

متـارس   –سواء آنت ذآرا أو أنثـى        
 مع مـن هـو مـن      جلنس اآلخر، أو    ا اجلنس مع 

 فإن تعرضك خلطـر     - مع أي منهما  جنسك أو   
التقاط عدوى فريوس العوز املناعي البشري      

مـال أن يكـون شـريكك       يتصل مباشرة باحت  
ويكون اخلطر الذي تتعرض له أشـد       . مصابا

آثريا إذا آان شريكك قد تعاطى املخـدرات        
باحلقن يف أي وقت أو مارس االتصال اجلنسي بدون وقاية مع شرآاء عرضيني، أو آان له تاريخ 

 .جنسي جتهله

آن مدرآا أنه من االستحالة اآتشاف وضع شخص مـا          
من ناحية اإلصابة بفريوس العوز املنـاعي البشـري         

فاألفراد الذين تبدو   . ببساطة من هيئته البدنية   
 -فة والصحة متاما قد يكونوا مصابني       عليهم النظا 

 ومـن مث،    -حىت لو آانوا أنفسهم غري مدرآني لـذلك         
 .قادرين على إصابتك بالعدوى

 
  أي األفعال اجلنسية يعرضك للخطر أآثر من غريهاعليك أن تعرف
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ــك  ــع أش ــي إن مجي ــال اجلنس ال االتص
) الشـرجي، واملهبلـي، والفمـوي     (اإليالجي  

برجل مصاب أو امرأة مصابة بفريوس العوز       
. املناعي البشري ينطوي على خطر االنتقال     

وميثل االتصال اجلنسي الشرجي بدون وقابـة       
ويصـدق  . واحدا من أشد املمارسات خطـورة     

هذا حىت عند استخدام رفال بسـبب زيـادة         
لرفال أثنـاء ممارسـة هـذا       احتمال متزق ا  

وينطوي االتصال  . الشكل من االتصال اجلنسي   
اجلنسي املهبلي بدون وقاية على أشد خطـر        

وينطــوي أيضــا . تــال لإلصــابة بالعــدوى
االتصال اجلنسي الفمـوي علـى خطـر ضـئيل          
ــاك    ــت هن ــيما إذا آان ــال، وال س لالنتق
إصابات يف الفم أو احلنجرة مثل وجود لثة        

أو قـروح، أو خـراج يف       تنزف، أو آفـات،     
األسنان، أو ميكروبات معدية يف احلنجـرة،       
ــي   ــال اجلنس ــة باالتص ــراض املنقول أو األم

 .الفموي
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ى إذا آنت مصـابا بفـريوس        العدو لانع انتق آيف مت 
 ...العوز املناعي البشري 

ال تتــربع بالــدم، أو املــين أو   
الكلى، والقرنية، وما   (األعضاء  
 )اىل ذلك

 

ــرآاء  ــغ شـ ــة يف  كأبلـ املمارسـ
وجتنـب اإليـالج، وخالفـا      . اجلنسية

 .لذلك استخدم دائما الرفال

 

 .ال تتبادل احملاقن أو اإلبر

 

ء أسنان  أبلغ أي أطباء أو أطبا    
 .تستشريهم

 

ــل    ــألة احلم ــا يف مس ــري ملي فك
 ).29انظري الصفحة (

 

غــط أي جـــــروح أو خــــدوش   
 .بضمادة حىت تشفى

 

ال تتبـــادل فــرش األسنان، أو     
 ).12(األمواس أو األدوات احلادة 

 

التمس العـالج املبكـر والصـحيح       
لألمـــراض املنقولـــة باالتصـــال 

 .اجلنسي

 
وحلماية نفسك، استخدم دائما رفاال      

 ).11(أثناء األفعال اجلنسية اإليالجية 
 
 
 
 
 

     
 ما حتتاج أن تعرفه عن الرفاالت 



 يوصى باستخدام الرفاالت الالتكس املزلقة      
بالسـيلكون أو مبـادة مزلقـة مائيـة القاعـدة      
بوصفها وسيلة حاجزة للحد من خطر انتقال فريوس 
العوز املناعي البشري أثناء االتصـــال اجلنسي       

إذا آان من . (الشرجي أو املهبلـــي أو الفموي
املرغوب فيه إضافة مـادة مزلقـة، ينبغـــــي          
استخـــــدام جمموعـــــة متنوعــة مائيـــــــة  

ــل القا ـــدة مث  K-Y Lubricatingعــــ
Jelly®          بدال من استخدام مادة مزلقـة زيتيـة 

، الـذي   "Vaseline®"القاعدة مثـل الفـازلني      
والرفاالت الالتكس فعالـة    . ميكن أن حيلل الالتكس   

 .فقط إذا استخدمت على النحو الصحيح ومل تتمزق
 

أما رفاالت األغشية الطبيعية، اليت آثريا        
 األغنام، فإنه ال يوصـى هبـا        ما تصنع من أمعاء   

ألهنا حتتوي على مسام دقيقة ميكن أن خيرتقها فريوس          
 . العوز املناعي البشري

 
 

ولتحقيق أقصى قدر من الفعالية، جيب أن         
يوضع الرفال قبل أن يلمس القضيب أي جزء مـن           

وينبغي أن يوضـع    . املستقيم أو املهبل أو الفم    
عـاة تـرك    عندما يكون القضيب منتصبا، مع مرا     

وينبغـي تـوخي    . خزان عند الطرف الحتواء املـين     
والرفـال ال يـزال يف      (احلذر عند سـحب القضـيب       

 .لتفادي االنسكاب) موضعه
 

، "REALITY®"ورفاالت اإلناث، مثل رفـال        
ورفال اإلنثى عبارة عن آيس لدائين . متوفرة اآلن

ولـيس  (رخو فضفاض مصـنوع مـن البولييـوريثني          
ن املهبل، وهـو مـزود حبلقـة        الذي يبط ) الالتكس

وتستخدم احللقة . لدائنية شبه صلبة عند آل طرف
الداخلية يف إدخال اجلهاز داخل املهبل وإبقائه        

أما احللقة اخلارجية فإهنا تغطي جزئيا . يف مكانه
 .منطقة الشفرين وحتتفظ بالرفال مفتوحا

 
 
 
 

ملمارسـات اجلنسـية الـيت ال       وهكذا، ولكي تكون أآثر أمنا أيضا، ميكنك االشرتاك يف ا          
شـريطة أال تلمـس     (تتضمن إيالجا مثل تربيت أو تدليك أي جـزء مـن اجلسـم، واالسـتمناء                

، والتقبيل الذي ال    )اإلفرازات اجلنسية اجلروح أو القروح املوجودة على جلد الشريك اآلخر         
 .وأسلم طريق لكل هذا هو التعفف. يتضمن التبادل الشديد للعاب ورمبا الدم
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 جنسيًالتمس النصيحة الطبية أو العالج لألمراض املنقولة ا
 
 
 
 
 

 غـري   جنسـياً إن وجود مـرض منقـول        
، أو اإلصـــابة  مثـــل الســـيالن-معـــاجل 

ــدثرات ب ــديا(املت ــري ، أو )الكالمي الزه
، أو القوباء أو ثآليل األعضاء      )السفلس(

  ميكن أن يزيد من إمكانية       -االتناسلية  
اآتسابك ونقلـك لفـريوس العـوز املنـاعي         

. 10البشري على حد سواء مبعامل يصـل إىل         
ــد   ــابتك بأح ــك يف إص ــديك ش ــان ل وإذا آ

ــة   ــراض املنقول ــيًااألم ــت جنس ، أو تعرض
ا، يتحتم أن تلتمس النصحية الطبية      ألحده

 .والعالج على الفور
 

ــروج    ــة خ ــراض العام ــمن األع وتتض
إفرازات غري عادية من املهبل أو القضيب،       

واإلحساس حبرقة أو أمل أثناء التبول، وظهور قروح أو بثور بالقرب من الفم أو األعضـاء                 
خبـالف الـدورة    (ف غـري عـادي      وقد تتضمن األعراض األخرى عند املرأة حدوث نزي       . التناسلية
 .واإلحساس بأمل مهبلي أثناء االتصال اجلنسي) الشهرية

مبيدات امليكروبات والوقايـة مـن فـريوس العـوز          
 املناعي البشري

 
ــّدة    ــات مع ــات منتج ــدات امليكروب إن مبي

ألغراض االسـتخدام املهبلـي أو الشـرجي وميكـن أن           
تقلل من انتقال فـريوس العـوز املنـاعي البشـري           

ة اجملهرية األخرى اليت تسبب األمراض      والكائنات احلي 
ــي  ــال اجلنس ــة باالتص ــة إىل . املنقول ــدعو احلاج وت

اآتشاف مبيد فعـال للميكروبـات لتوسـيع نطـاق          
ويف السنوات األخرية، ُأشري إىل أن      . خيارات الوقاية 

ــدات     ــواص مبي ــا خ ــون هل ــد تك ــين ق ــدات امل مبي
وحىت اآلن، أخفقت جتربتان يف إظهار أن       . امليكروبات

ــ ــد  nonoxynol-9ادة م ــة ض ــين فعال ــدة للم  املبي
انتقال فريوس العـوز املنـاعي البشـري واألمـراض          

ومع ذلـك، جتـري جتربـة       . املنقولة باالتصال اجلنسي  
 مبيدا للميكروبات، وتستمر البحـوث      35أآثر من   

 ).13(يف طريقة الوقاية هذه 

 
 الوقاية من انتقال فريوس العوز املناعي البشري عن طريق الدم ومنتجات الدم

يف البلدان الصناعية، يتسم خطر انتقال فريوس العوز املناعي البشـري عـن طريـق                 
 .يما يتعلق بكل وحدة من الدم املنقولالدم ومنتجات الدم بالندرة الشديدة ف

 
ومن النادر جدا أيضا التقاط فريوس العوز املنـاعي البشـري يف أمـاآن الرعايـة                  
وعلى سبيل املثال، تشري الدالئل من الواليات املتحدة األمريكية إىل أن أخصـائيي              . الصحية

 العـوز املنـاعي     الرعاية الصحية الذين يثقبون جلدهم من غري قصد بإبرة ملوثة بفـريوس           
لإلصابة بعـدوى فـريوس     )  يف املائة  0,5 (1 000 يف آل    5البشري معرضون خلطر يقدر بأقل من       

 .العوز املناعي البشري
 

وأيضا، يتسم فريوس العوز املناعي البشري بأنه فريوس هش، مبعىن أنه ضعيف املقاومة               
أنه ليست له مقومات البقاء     للتغريات يف درجات احلرارة والعوامل البيئية األخرى، وتبني         

وترآيز اجلسيمات الفريوسية لفـريوس العـوز املنـاعي         . يف الدم اجلاف ألآثر من ساعة واحدة      
وعلـى  . البشري يف آل ملليليرت من الدم منخفض جدا أيضا باملقارنـة بالفريوسـات األخـرى               

البشري، ينبغـي   الرغم من اخنفاض درجة املخاطر املهنية اليت يشكلها فريوس العوز املناعي            
اتباع ممارسات العمل املأمونة يف مجيع األوقات من جانب موظفي املختربات واإلخصائيني الصحيني 

وال ترتدد يف سؤال أخصائيك للرعاية الصحية، أو عياداتـك أو مستشـفاك عمـا إذا                 ). 14(
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ز املناعي ، أو تدابري للسالمة ملنع انتقال فريوس العو"تدابري وقائية عامة"آانوا يتبعون 
 .البشري يف أماآن الرعاية الصحية

 
وإذا آان ال بد من سفرك إىل مناطق العامل اليت ال تكون فيها سالمة إمدادات الـدم                   

 ):16، 15(غري مضمونة، ينبغي أن تتبع اإلجراءات التالية 
 

قبل سفرك، حدد مصادر املساعدة الطبية اليت يعول عليهـا يف البلـد الـذي                 ) 
 تقصده؛

 

آجزء من (امحل معك إبرًا وحماقن معقمة تستعمل مرة واحدة الستخدامك الشخصي  ) 
 ؛)حقيبة اللوازم الطبية ملنظمة الصحة العاملية

 

 آن على دراية بإجراءات اإلخالء الطيب يف حاالت الطوارئ؛ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قلل من خطر تعرضك لإلصابة باتباع حتوطات للسـالمة مثـل اسـتخدام أحزمـة                 ) 
 ادة حبذر؛ واملقاعد والقي

 

/ شبيهات البللور (إذا أصبت أو فقدت دما، فكر يف استخدام بديل للبالزما            ) 
وإذا حدث فقدان شديد أو حاد للدم، ينبغـي         ). وشبيهات املواد الغروانية  

بذل اجلهود لضمان أن يكون قد جرى فحص عام الدم للتحقق من وجـود فـريوس                 
 .بدي باءالعوز املناعي البشري وفريوس االلتهاب الك

 

 الوقاية من انتقال فريوس العوز املناعي البشري عن طريق اإلبر امللوثة
 

 ال تتبادل اإلبر أو احملاقن
ميثل استخدام املخدرات باحلقن  

واحدا من أسرع الطـرق املتزايـدة        
ــاعي    ــوز املن ــريوس الع ــابة بف لإلص
البشري يف آثري مـن أحنـاء العـامل،          

أنـه  ويرجع هذا يف املقام األول إىل        
آثريا ما جيري تبادل اإلبر، واحملاقن       
وأجهزة إعداد املخدرات، مما ميّكن من 

 .االنتشار السريع للفريوس
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 جتنب العمليات االخرتاقية وعمليات ثقب اجللد
 

 أو عمليات الوشـم، أو الـوخز بـاإلبر أو أي            - أو اجلسم    -إن عمليات ثقب األذن      
وإذا . ت لثقب اجللد تنطوي على قدر من خماطر االنتقال، أو أدواجارحةعملية حتتاج أدوات 

آنت تفكر يف إجراء أي من هذه العمليات، عليك أن تتأآـــد من أن مجيــع األجهزة معقمة 
وال ترتدد يف توجيه أسئلة إىل املوظفني التقنـيني أو مـوظفي الرعايـة              . على النحو الصحيح  

املناعي البشري باحلرارة؛ وينبغـي تعقـيم       ومن السهل القضاء على فريوس العوز       . الصحية
 ).17(وإذا تعذر ذلك، ينبغي تطهري األدوات بالغلي . األدوات بالبخار أو باحلرارة اجلافة

 
 

 محاية األطفال
ينبغي أن يتأآد الوالدان من أن األطفال يعرفون احلقائق املتعلقة بانتقال فريوس              

وعلى وجـه التحديـد، ينبغـي       .  اإلصابة به  العوز املناعي البشري وآيف حيمون أنفسهم من      
 :لألطفال

 
 أن يكونوا مدرآني أن فريوس العوز املناعي البشري ينتقل عن طريق الدم؛ ) 

 
أن يتجنبوا أي عمليات خلرق اجللد أو أي إصابة غـري مقصـودة مـن إبـر أو                    ) 

 أدوات حادة أخرى غري معقمة؛
 

 أو عالجا لألسنان إال عند الضرورة أال جيري حقنهم أو يتلقوا عالجا طبيا آخر ) 
 وبأجهزة معقمة على النحو الصحيح فحسب؛

 
أال جترى هلم عمليات لنقل الدم إال عند الضرورة الطبية وبدم مفحـوص علـى                 ) 

 النحو الصحيح فحسب؛ و
 

 .أن جتنبوا خطر حدوث جرح ناتج عن إصابة يتطلب نقل دم ) 
 
 
 
 
 
 
 

املعلومات والتشـجيع ممـا يسـاعدهم علـى جتنـب           وحيتاج األطفال األآرب سنا إىل تلقي        
وقايـة أو عـن طريـق       ال  اختاذ وسائل تكفل   التقاط العدوى عن طريق االتصال اجلنسي بدون      

 .تبادل أدوات حقن املخدرات
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وحيتاج األطفال أيضـا إىل طمأنتـهم        
فيما يتعلق بالطرق اليت ال ميكن أن ينتقل        

انظـر  (هبا فريوس العوز املنـاعي البشـري        
 ).1الفصل 

إذا وجدت صعوبة أو آنت متحرجا من التحـدث مـع           
أطفالك بشأن اجلنس، واستخدام املخدرات واإليـدز،       

 .فإن املصادر التالية ميكن أن تكون مفيدة
 

A Children's Book About HIV/AIDS: By 
Children for Children 

 
 متاح على االنرتنت مباشرة يف 

http://www.sonic.net/yofee/hivaids 
 

Does AIDS Hurt? Educating Young Children 
About AIDS  Sylvia Villarreal, MD  (1992)* 

by 
 

100 Questions and Answers About AIDS: A 
Guide for Young people" by Michael Thomas 

Ford (1992)* 
 
 آالمها متوفر للشراء من* 

http://www.amazon.com 

 
وينبغي تشجيعهم علـى أن يكونـوا        
 جتـاه األطفـال والكبـار املصـابني،         عطوفني

وينبغــي أال خيشــوا مــن التقــاط العــدوى 
 . العرضي هبؤالء األشخاصبالتماس
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 3الفصل 
 بعد االختبار

 ما الذي ميكن أن خيربك به اختبار األجسام املضادة لفريوس العوز املناعي البشري
 

العوز املناعي البشـري    إن االختبارات العادية لتحديد ما إذا آنت مصابا بفريوس           
تقوم على اآتشاف وجود أجسام مضادة لفريوس العوز املناعي البشري يف الدم، وليس الفريوس 

مقايسـة املمتـز    وتوجد أنواع خمتلفة من اختبارات األجسـام املضـادة مثـل            ). 11(ذاته    
ويف السـنوات   . )S/R(واالختبـارات السـريعة البسـيطة       ) ELISA (املناعي املرتبط باإلنزمي  

عاب لوس العوز املناعي البشري يف الري لفأضداداألخرية، تطورت االختبارات اليت جترى الآتشاف 
 .والبول

 
ــار   ــدادوأول اختب ــه لألض ــع ل  خيض

وإذا .  فحص عام  الشخص يطلق عليه اختبار   
آانت نتيجة اختبار الفحص العام سلبية،      

ويعتـرب  . لألضـداد فإهنا تعـين عـدم وجـود        
الشخص الذي خضع لالختبار غري حامل لفريوس       

وإذا آانت نتيجـة    . العوز املناعي البشري وليس من الضروري أن خيضع الختبارات توآيدية         
وميكن أن يتم التوآيد    .  بد من توآيدها   اختبار الفحص العام إجيابية بصورة متكررة، فال      

 املناعيـة املقايسـة  أو " Western Blot" ويسـرتن   لطخـة باستخدام اختبارات خاصة، مثـل 
)LIA .(                ومن املمكن أيضا تأآيد النتيجة اإلجيابيـة باسـتخدام توليفـات مـن اختبـارات
"ELISA "  أو"S/R ."          ة الـدم، مـن     وعلى الرغم من أن التوآيد ميكن أن يتم على نفس عين

 .األفضل أن يتم التوآيد على عينة دم ثانية لتاليف وقوع أي أخطاء

 يف املائة من األشخاص املصـابني يثبـت         99أآثر من   "
 ."محلهم للفريوس بعد ثالثة أشهر

 
واختبارات الفحص العام لفريوس العوز املناعي البشري ميكن يف يعض األحيان أن تعطي  

قراءات إجيابية آاذبة، وال سيما يف اجلماعات السكانية اليت ال يوجد فيهـا فـريوس العـوز                  
 آبرية، وهذا هو السبب يف أن إجراء االختبار التوآيدي يتم دائما املناعي البشري بأعداد

وهذا التوآيد ضروري الستبعاد نتـائج الفحـص        . على نتائج إجيابية الختبار الفحص العام     
 .العام اإلجيابية الكاذبة

 
 :األضدادوفيما يتعلق بدقة اختبارات  

 
ن يصبح الشـخص مصـابا بفـريوس         يوما بعد أ   25يتعني أن ينقضي، يف املتوسط،       ) 

العوز املناعي البشري، لكي ُيظهر اختبار فـريوس العـوز املنـاعي البشـري               
وهذه فـرتة زمنيـة أقصـر بكـثري عمـا آانـت قبـل إدخـال                 . نتيجة إجيابية 

 .االختبارات الشديدة احلساسية املستخدمة اآلن
 

ختبار نتيجـة   إذا آان الشخص قد أصيب يف اآلونة القريبة جدا، قد يظهر اال            ) 
 .سلبية

  
عند اختبار اللعاب والبول، ميضي وقت أطول لكي يصبح يف اإلمكـان اآتشـاف                ) 

 .األضداد
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 يف املائة من األشخاص املصابني يظهرون نتيجة إجيابية بعد مـرور            99أآثر من    ) 
 .ثالثة أشهر

 
 العوز املناعي البشري والعمل  فريوس أضدادإختبار 

 
يف الغالبية العظمى للمهن واألماآن املهنية، ال ينطوي العمل علـى خطـر انتقـال                 

وقد طرحت التوصـيات    . فريوس العوز املناعي البشري بني العمال أو من العامل إىل العميل          
 .التالية بشأن اإليدز ومكان العمل

 
 
 
 
 
 
 

ء مـن   اإليدز قبل التوظـف آجـز     /اخلضوع الختبار فريوس العوز املناعي البشري      ) 
وهذا ينطبق على حد    .  اشرتاطه عدمتقييم اللياقة للعمل غري ضروري وينبغي       

سواء على الطرق املباشرة مثل اخلضوع الختبار فريوس العوز املناعي البشـري             
خاطر وسؤال مقدم الطلب عن احملفوفة باملوالتقييم غري املباشر ألنواع السلوك 

والفحص العام  .  قام هبا بالفعل   اختبارات فريوس العوز املناعي البشري اليت     
اإليدز السابق للتوظف ألغراض التأمني أو ألغراض /فريوس العوز املناعي البشري

 .أخرى يثري خماوف خطرية بشأن التمييز، ويستحق التمحيص الدقيق
 

 اشرتاط إجراء فحص عـام      عدمفيما يتعلق باألشخاص املستخدمني حاليا، ينبغي        ) 
 .اإليدز، سواء بطريق مباشر أو غري مباشر/البشريفريوس العوز املناعي 

 
مجيع املعلومات الطبية، مبا يف ذلك الوضع من ناحية فـريوس العـوز املنـاعي                 ) 

 .اإليدز، جيب أن تبقى سرية/البشري
 

جيب أال يطلب إىل املوظفني إبالغ رب العمل بشأن وضعهم من ناحية فريوس العوز                ) 
 .اإليدز/املناعي البشري

 
جيب أن تتوفر لألشخاص يف مكان العمل املصابني بفريوس العوز املناعي البشـري               ) 

احلماية من الوصـم والتمييـز مـن جانـب زمالئهـم يف             ) أو ُيفهم أهنم آذلك   (
واإلعالم والتثقيف جوهريـان    . العمل، والنقابات، وأرباب األعمال والعمالء    

 .ري هذه احلمايةلتهيئة مناخ من التفاهم املتبادل الالزم لكفالة توف
 

ينبغـــي عدم التمييز ضد املـوظفني املصابيــــن بفـريوس العـوز املنـاعي                ) 
البشري فيمــا يتعلـــــق بفـــرص وصـوهلم إىل الربامــــج القانونيــة              
للضمان االجتماعي واخلطـط ذات الصلة من الناحية املهنيـة، وحصـوهلم علـى              

 .استحقاقات منها
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وإذا . ز املناعي البشري وحدها ال حتد من اللياقة للعملاإلصابة بفريوس العو ) 
أدى مرض ذو صلة بفريوس العوز املناعي البشري إىل إضعاف اللياقة للعمـل،              

 .ينبغي اختاذ ترتيبات عمل بديلة معقولة
 

. اإلصابة بفريوس العوز املناعي البشري ليست سببا يـدعو إىل إهنـاء العمـل               ) 
ري من األمراض األخرى، ينبغـي السـماح لألشـخاص          وآما هي احلال بالنسبة لكث    

املصابني بأمراض ذات الصلة بفريوس العوز املناعي البشري بالعمل مـاداموا            
 ).18(الئقني طبيا ألداء عمل متاح ومناسب 

ويف حني أن هذه التدابري موضوعة حلماية حقوقك إذا آنت مصابا بفريوس العوز املناعي  
 .عن انتهاج سلوك ال يعرض اآلخرين يف مكان عملك خلطر العدوىالبشري، فأنت أيضا مسؤول 

 
 

جيب توفري احلماية يف مكان العمل لألشـخاص املصـابني          "
) أو ُيفهم أهنم آذلك   (بفريوس العوز املناعي البشري     

من الوصم والتمييز من جانب زمالئهم يف العمل، أو         
 ."النقابات أو أرباب األعمال أو العمالء

 
 
 
 
 

 فريوس العوز املناعي البشري، واحلمل أضداداختبار 
 إزاء وضعك من ناحية فريوس العوز املناعي البشري، وزوجتكإذا آان القلق يساورك  

وتفكرين يف إجناب طفل، فإن اختبار األجسام املضادة لفريوس العـوز املنـاعي البشـري قـد                  
 .يساعد على توضيح خياراتك

 
  

 
 
 
 
 
 

باحلصول على املشـورة قبـل       فريوس العوز املناعي البشري متاحا،       وينبغي أن يكون اختبار   
 على املشورة فيما يتعلق حيصل الزوجاناالختبار وبعده، على أساس طوعي وسري، وينبغي أن 

باآلثار اليت ترتبها نتيجة االختبار اإلجيابية عليكما، وعلى اجلنني وعلى الرضيع إذا أخذ              
 .احلمل بعني االعتبار

 
وميكن أن تنقل املرأة املصابة بفريوس العوز املنـاعي البشـري الفـريوس إىل طفلـها                  
وهـذا  .  يف املائـة   40 يف املائة إىل ما يربو علـى         12وترتاوح نسبة النقل ما بني      . الرضيع

س العـوز   الفارق تفسره إىل حد آبري ممارسات رضاعة الطفل واملرحلة اليت بلغها املرض بفريو            
 .املناعي البشري عند األم

 
وإذا آنت حامال ومصابة بفريوس العوز املناعي البشري، ينبغي حصولك على املشـورة               

وعن احلـد   ) حيثما آان اإلجهاض قانونيا   (فيما يتعلق خبيارات االستمرار يف محلك أو إهنائه         
ملضـادة للفريوسـات    من خطر نقل العدوى من األم إىل الطفل عن طريـق العـالج بالعقـاقري ا               
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لالطالع على مزيد من املعلومات، انظـر       (أثناء محلك أو جتنب الرضاعة الطبيعية       القهقرية  
 ).29الصفحة 

 
وال يؤدي احلمل على ما يبدو إىل زيادة سرعة تقدم املرحلة العالجية لإلصابة بفريوس                

 .العوز املناعي البشري
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 4الفصل 
  واإليدزفريوس العوز املناعي البشري معايشة

 
 مواجهة اإلصابة املؤآدة بفريوس العوز املناعي البشري

. إن معرفتك بأنك قد أصبت بفريوس العوز املناعي البشري سيغري حياتك بصورة مذهلة 
 اخلوف، والضياع، واحلزن، واالآتئاب، والـرفض،       -وقد تتعرض لطائفة واسعة من االنفعاالت       

ئنـا، ومهمـا آانـت فعاليـة أنـواع العـالج            ومهما آان الطبيـب مطم    . والغضب، والقلق 
بالعقاقري اآلن ومهما أصبحت، ومهما آانت ضآلة اآلثار اجلسمانية لإلصابة، أو مهما آنـت               

 .مستعدا ذهنيا، ستكون حاجتك لتلقي املشورة واملساندة آبرية
 

والقضايا النفسية اليت يواجهها معظم األشـخاص املصـابني بفـريوس العـوز املنـاعي                 
فآمالك وتوقعاتك للمستقبل، وعالقاتك وحياتك الوظيفية      .  تدور حول عدم التيقن    البشري

 .ستتطلب مجيعا بعض التعديل آي تواجه مرضك وحتيا حياة سعيدة ومثمرة
 

 اآلثار على صحتك
من املرجح أن تعتمـد اآلثـار علـى          

صحتك على املرحلة الـيت بلغتـها إصـابتك         
عنــد اآتشــافك أنــك حتمــل فــريوس العــوز 
ــية   ــاندة النفس ــري، واملس ــاعي البش املن
املتاحة لك، وفرص حصولك على رعاية طبية       

 .جيدة
 

ــرتة     ــالفريوس بف ــابة ب ــد اإلص وبع
بعض الناس ملدة وجيزة مـن      وجيزة، يعاني   

مرض شبيه بـاألنفلونزا مصـحوب حبمـى، أو         
تضخم يف الغدد اللمفية، أو طفح جلدي أو        

وقد تبقى بعدئـذ الئقـا ومتمتعـا        . سعال
بالصحة متاما لسنوات آثرية على الرغم من       

 يف املائة   50وفيما يتعلق بنسبة    . إصابتك
تقريبا من األشخاص املصابني، فـإن الفـرتة        

ة بني اإلصابة بالعدوى وظهور حاالت      الواقع
 . سنوات10العدوى اليت تصيب األشخاص الضعفاء اليت يتسم هبا اإليدز تزيد عن 

 ضع صحتك يف املقام األول
إذا آنت مصـابا بفـريوس العـوز املنـاعي           

البشري، مـن األمهيـة أن تعـتين بصـحتك البدنيـة            
لإلقالل من خطر التقدم حنو أحـد األشـكال املنـذرة           

 ).12(بأعراض اإليدز 
 

 .اتبع محية صحية
زاول التمرينـــات الرياضـــية  

 بانتظام
 .جتنب الكحول والطباق

 .جتنب اإلجهاد
جتنب العـدوى جبميـع أشـكاهلا إن        
أمكن ألهنا ميكـن أن تعـّرض صـحتك         

 .للخطر
 .شروعةال تستخدم خمدرات غري م

 .قم بزيارة طبيبك بانتظام

 
، على الرغم من أنه باهظ      القهقريةوقد تبني أن العالج بتوليفة مضادة للفريوسات         

نوعيـة  وميكن أيضـا حتسـني      . الثمن، يؤخر بداية ظهور اإليدز ويطيل متوسط العمل املتوقع        
حياتك باالستخدام الوقائي والعالجي بالعقاقري اليت تقاوم حاالت العدوى اليت تصيب األشخاص 
الضعفاء واألمراض األخرى اليت يتعرض هلا الشخص املصاب بفريوس العوز املناعي البشري، مثل              

 البصاق   البلغم أو  والفحص العام للسل النشط وتتبع آثار االحتكاك عن طريق فحص         . السل
 . لألسر اليت يكون أحد أفرادها حامال لفريوس العوز املناعي البشريهامان أيضا
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ــة    ــة الطبي ــافة إىل الرعاي وباإلض

 مــن -اجليــدة، فــإن املســاندة النفســية 
 -األسرة، واألصدقاء واحلصول على املشـورة       

ويف آثري من البلدان،    . ةتتسم بأمهية بالغ  
توجد مجاعات دعم مؤلفة من أشخاص يعيشون       
. بفريوس العوز املنـاعي البشـري واإليـدز       

وهناك مجاعات دعم وموارد عديدة موجـودة       
 ).7انظر الفصل (على االنرتنت 

 !ال تفقد األمل
إن احملافظة على نوعية حياتك هامة متامـا         

آاحملافظة على صحتك البدنية، ويرد هنـا مصـدران         
يـة  يسلمان باحلاجات البدنية، والنفسية، والروح    

 فريوس العـوز  شون  ايواالجتماعية لألشخاص الذين يع   
 .املناعي البشري واإليدز
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l  

 اآلثار على عالقاتك الشخصية
من املرجح أن يعاني الشريكان مـن        

وز املناعي البشري بقدر معاناة الشخص املصاب، وإن يكن         عواقب اإلصابة واملرض بفريوس الع    
وهذا صحيح حىت إذا آان الشريكان يعرفان أهنما غري مصابني بفريوس العوز . بطريق غري مباشر
ومن املرجح أن تشهد حياهتما نفس النوع من الضغوط واالضطرابات، وميكـن            . املناعي البشري 

 .قن، واحلزن، والضياع والغضبأن تنتاهبما مشاعر متشاهبة من عدم التي
 

 واملستشارين الفنيني هام لتعزيز فهم التعديالت الـيت         الزوجني املصابني واالتصال بني    
وعلى سبيل املثال، فإن التعديالت يف السلوك اجلنسي ضرورية لوقف زيادة           . سيلزم إجراؤها 
 .انتقال العدوى

 
ات واالحتياجات البدنية والنفسية اليت     وتقدمي املشورة ميكن أن يتناول أيضا التغري       

 .سيواجهها الشريكان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وإذا آنت مصابا بفريوس العوز املناعي البشري، فإن لديك فرصة جلعل اآلخرين أآثر               
وبتثقيف اآلخرين، ميكنك أن تقلل من التحامل على األشخاص املصـابني بفـريوس             . وعيا باملرض 
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ومع ذلك، عليك أن تفكر بعناية ملن تكشف عن وضعك من           . و اإليدز العوز املناعي البشري أ   
وسوء الفهم والتمييز موجودان بالفعـل، وميكـن أن         . ناحية فريوس العوز املناعي البشري    

ومرة ثانية، فإن احلصول على املشورة الفنية ميكن أن يساعد          . يؤثرا عليك وعلى من حتبهم    
 .يف هذه القضايا

 
 
 
 

ن، متثل األسر املصدر الرئيسي لرعاية ومساندة األشـخاص املصـابني           ويف آثري من األحيا    
. بفريوس العوز املناعي البشري، وقد يتغري نوع الرعاية املطلوبة رهنـا مبرحلـة اإلصـابة               

وتقدمي املشورة ألفراد األسرة، آأفراد وآوحدة أسرية على حد سواء، ميكن أن يكـون هامـا                 
 .جدا، وخباصة مع تقدم املرض

 
 ر على حياتك العمليةاآلثا

ستتوقف آيفية تأثر حياتك العملية على آيفية شـعورك مـن النـاحيتني البدنيـة                 
وتـبني اخلـربة أن األشـخاص       . والعقلية، وعلى املرحلة اليت بلغتها اإلصابة عند اآتشـافها        

املصابني بفريوس العوز املناعي البشري، الذين تظهر عليهم أعـراض اإلصـابة أو ال تظهـر،                 
وبعد الفرتة األولية للتوافـق مـع اإلصـابة         . ي أن يستمروا يف العمل ألطول وقت ممكن       ينبغ

 وميكـن أن    -بفريوس العوز املناعي البشري، تأتي عادة فرتة الرغبة يف االستمرار يف احلياة             
 .ميثل العمل جزءا هاما يف هذا االنتقال

 
عن وضعك فيما يتعلـق     وعلى الرغم من أنك لست مرغما على إبالغ رب عملك وزمالئك             

بفريوس العوز املناعي البشري، هناك ظروف معينة قد جتعل مـن الضـروري عليـك أن تقـوم                   
فإذا آان عملك يتطلب سفرك، وعلى سبيل املثال، قد حتتاج إىل الـذهاب إىل بلـدان                 . بذلك

 .يتوقف دخوهلا على حصولك على شهادة تبني أنك لست مصابا بفريوس العوز املناعي البشـري               
ومن الناحية النظرية، ميكـن أن تـؤدي        . وباإلضافة إىل ذلك، قد حتتاج إىل تلقيحات معينة       

ولكن املوهنة يف لقاحات معينة إىل إصابتك باملرض، وال سـيما إذا            " احلية"مسببات األمراض   
ومـن األفضـل دائمـا      . آان جهاز مناعتك قد أتلفه بالفعل فريوس العوز املناعي البشـري          

 . لتحديد األخطار اليت تنطوي عليها اللقاحات أو إذا آانت توجد بدائلاستشارة طبيبك
 

 حقوقك املتعلقة مبكان العمل بوصفك موظفا يف األمم املتحدة
 

تتعهد األمم املتحدة بكفالة احلقوق املتعلقة مبكان العمل جلميع األشخاص، بصرف النظر عن وضعهم               
ال تعترب اإلصابة بفريوس العوز املناعي البشـري أو اإليـدز           و. فيما يتعلق بفريوس العوز املناعي البشري     

وإذا آانت لياقتك للعمل قد ضعفت بسبب مرض ذي صلة بفريوس العوز املناعي البشري، . أساسا إلهناء عملك
وترى األمم املتحدة أن املوظفني املصـابني باإليـدز ينبغـي أن            . ينبغي اختاذ ترتيبات عمل بديلة معقولة     

س أنواع احلماية الصحية واالجتماعية مثل موظفي األمم املتحدة اآلخرين الذين يعانون مـن              يتمتعوا بنف 
 .أمراض خطرية

 
وترد يف بداية هذا الكتيب آامل سياسة شؤون املوظفني اليت تنتهجها األمم املتحدة فيما يتعلـق                 

 للحصول على مزيد 3 الفصل  يف25 و 24وأيضا، يرجى الرجوع اىل الصفحتني . بفريوس العوز املناعي البشري
 .من املعلومات عن التوصيات املتعلقة باإليدز ومكان العمل
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 فريوس العوز املناعي البشري وصحة طفلك الرضيع

 إجناب طفل
 بعناية بالغة مع طبيبك ورمبا مع زوجكإن احلمل شيء ستدعو احلاجة إىل أن تناقشيه  

ومن األمهية البالغة احلصول على رعاية      . ا مصابا مع مستشارك إذا آان أي منكما أو آالآم       
 .طبية مبكرا أثناء محلك

 
وينبغي أال يتغري عالجك لفريوس العوز املناعي البشـري           

وإذا . بقدر آبري جدا عما آان عليه قبـل أن تصـبحي حـامال             
قررت االستمرار يف محلك، حتدثي مع طبيبك عـن الكيفيـة الـيت              

. لعوز املناعي البشري إىل طفلـك     ميكنك هبا منع إعطاء فريوس ا     
وتبلغ فرص نقل فريوس العوز املناعي البشري إىل طفلك حـوايل            

 يف املائة يف حالة عدم ممارستك للرضـاعة الطبيعيـة            25 - 15
.  يف املائة يف حالة ممارستك للرضاعة الطبيعية45 - 35وحوايل 

وقد أظهرت العقاقري املضادة للفريوسـات الرجعيـة واملقرتنـة           
-5إىل (التغذية البديلة أهنا تقلل من هذا اخلطر بقدر آبري ب
 ). يف املائة10
 

وعلى الرغم من أنك حامل، ينبغي مع ذلك أن تستخدمي  
الرفاالت يف آل مرة متارسني فيها اجلنس لتفادي انتقال فـريوس            

وبعـد الـوالدة،    . العوز املناعي البشري أو األمراض األخـرى      
ق من وجود فريوس العـوز املنـاعي        ينبغي اختبار طفلك للتحق   

البشري، حىت لو أخذت العقاقري املضادة للفريوسـات الرجعيـة           
وحتدثي مع طبيبك عن االحتياجات الطبية اخلاصة       . أثناء احلمل 

 ).19(لطفلك وأي أدوية سيحتاجها 
 
 

 الرضاعة الطبيعية
متثل الرضاعة الطبيعية عادة أفضـل طريقـة          

ذا آانـت األم مصـابه      بيد أنـه إ   . لتغذية الرضيع 
بفريوس العوز املناعي البشري، قد يكون من األفضـل          
االستعاضة عن لنب األم للحد من خطـر انتقـال نقـل             

وينبغي أن . فريوس العوز املناعي البشري إىل الرضيع
يكون خطر التغذية البديلة أقل من اخلطـر املمكـن           
النتقال فريوس العوز املناعي البشري عن طريـق لـنب           

 املصاب، حىت ال تـزداد إمكانيـة مـرض الرضـيع             األم
وخالفا لذلك، ليست هناك ميزة . ووفاته ألسباب أخرى
وطبقـا للمبـادئ التوجيهيـة    . للتغذيـة البديلـة  

املشرتآة من برنامج األمم املتحـدة املشـرتك ملكافحـة           
، )20(اإليدز، واليونيسيف ومنظمة الصحة العامليـة       

 :بعني االعتبارينبغي أن تؤخذ املسائل التالية 
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حتتاج التغذية البديلة إىل توفري مجيع االحتياجات التغذوية للرضيع حىت سـن              ) 
 سنتني بصورة آاملة قدر اإلمكان؛

 
. جيب إعداد بدائل لنب األم وإعطائها بطريقة صحية لتجنب التلوث بالبكترييا ) 

 وهذا يتطلب احلصول على املياه النظيفة والوقود؛
 

 ون يف مقدرة األسر احلصول على بدائل لنب األم؛ وجيب أن يك ) 
 

جيب أن يكون من السهل احلصول على تنظيم األسـرة امليسـور، بـالنظر إىل أن                  ) 
النساء الالئي ال يقمن بالرضاعة الطبيعيـة يفقـدن مزايـا املباعـدة بـني                

 .الوالدات اليت ميكن أن توفرها الرضاعة الطبيعية
 

 فولة يف سن الطالتمنيع باللقاحات
قد يساور القلق بعض اآلباء ألن أطفاهلم املصابني بفريوس العوز املناعي البشري قـد                

وردا علـى   .  الروتينية يف سن الطفولـة     التمنيع باللقاحات يتأثرون بشكل سيئ بعمليات     
ينبغـي  . ذلك، أصدرت منظمة الصحة العاملية واليونيسيف املبـادئ التوجيهيـة التاليـة            

 )الدفترييا(  اخلناق  العوز املناعي البشري ضد     األطفال املصابني بفريوس   التمنيع باللقاحات 
باللقـاح  (؛ وشـلل األطفـال      )باللقاح الثالثـي  ( والسعال الديكي    )التيتانوس(الكزاز  و

بلقـاح  (؛ واحلصـبة    )الفموي ضد شلل األطفال أو باللقاح املعطل املفعول ضد شلل األطفـال           
ملنـاعي  واألطفال الذين يعرف أهنم مصابون بفـريوس العـوز ا         . ، وفقا جلداول موحدة   )احلصبة

البشري أو يشتبه يف إصابتهم به معرضون خلطر متزايد لإلصابة حبصبة شديدة، وينبغي إعطاء 
هؤالء األطفال جرعة إضافية من لقاح احلصبة بأسرع وقت ممكن بعـد بلـوغ سـتة أشـهر مـن                     

 .العمر، مع إعطاء اجلرعة املقررة عند بلوغ تسعة أشهر آالعادة
 

س العوز املناعي البشري آثريا ما يكونوا هم أنفسـهم          وآباء األطفال املصابني بفريو    
ولذلك يوصى بتـوفري محايـة      . مصابني بالفريوس وهم أشد ميال إلصابة بالسل من عامة السكان         

مبكرة ضد السل بالتحصني باللقاح ضد السل لألطفال املصابني بفريوس العوز املناعي البشري              
ينبغي عدم حتصني األطفال املصابني بفريوس العوز بيد أنه . الذين ال تظهر عليهم أعراض املرض

 .أو لقاح احلمى الصفراء) 21(املناعي البشري الذين تظهر عليهم األعراض بلقاح السل 
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 5الفصل 
 لوباءاحول حملة عامة شاملة 

فـريوس  يشـون   ا، تشري التقديرات إىل أن عدد األشخاص الذين يع        1998حبلول هناية عام     
 مليون شخص، طبقـا لتقـديرات برنـامج األمـم           33,4قد ارتفع إىل    العوز املناعي البشري    

ومعظم هؤالء األشخاص ال يعرفون أهنم . املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز ومنظمة الصحة العاملية
وشهد آل بلد يف العامل بالفعل إصـابات جديـدة يف           . ومل يقهر الوباء يف أي مكان     . مصابون
 .وباء يف الواقع يف آثري من األماآن ويتعذر السيطرة على ال1998عام 

 
 يف املائة من مجيـع األشـخاص املصـابني بفـريوس العـوز              95ويعيش اآلن أآثر من نسبة       

 يف املائة من مجيـع الوفيـات الـيت          95املناعي البشري يف بلدان العامل النامي، اليت شهدت         
بالغني صغار السـن الـذين      وحتدث هذه الوفيات إىل حد آبري بني ال       . حدثت حىت اآلن من اإليدز    

وتصل االنعكاسات املتعددة هلذه    . آانوا سيكونون عادة يف قمة سنواهتم اإلنتاجية واإلجنابية       
وسواء جرى قياس اإليدز مبقيـاس معـدل بقـاء          . الوفيات مستوى األزمة يف بعض أحناء العامل      

، أو  الضائع يسبب املـرض   ، أو متوسط العمر املتوقع        ملعدل وفق تأثري تفاقم املرض    االطفل  
صحية املثقلة باألعباء، أو التيتم املتزايد، أو اخلسائر اجلوهريـة الـيت            نظم الرعاية ال  

 . حلقت باألعمال التجارية، فإنه مل يشكل قط خطرا أآرب من ذلك على التنمية
 

منظمـة الصـحة    /وطبقا لتقديرات برنامج األمـم املتحـدة املشـرتك ملكافحـة اإليـدز             
أحناء العامل يصابون بالعدوى آل دقيقة خالل        رجال، وامرأة وطفال يف مجيع       11العاملية، آان   

وآان عمر ُعشر األشخاص احلديثي اإلصابة أقل .  ماليني شخص يف اجملموع6 ما يقرب من -1998عام 
فريوس العوز املناعي البشري إىل يشون اآلن ا عاما، وبذلك يصل عدد األطفال الذين يع15من 
اه من أمه قبل أو أثناء الوالدة، أو عن         ومن املعتقد أن معظمهم التقط عدو     .  مليون 1,2

 .طريق الرضاعة الطبيعية
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ويف حني ميكن احلد من انتقال العدوى من األم إىل الطفـل بتـوفري العقـاقري املضـادة                    
 وبدائل لنب األم لألمهات احلوامـل املصـابات بفـريوس العـوز املنـاعي               القهقريةللفريوسات  

 توفري الوقاية الفعالة للشابات ليتمكّن من جتنب        البشري، جيب أن يتمثل اهلدف النهائي يف      
ولسوء احلظ، فإنه فيما يتعلق باإلصـابة بفـريوس العـوز           . التقاط العدوى يف املقام األول    

ويف . املناعي البشري، تتجه النساء على ما يبدو إىل املساواة بالرجال على حنو غري مستحب              
، متثل  1997 املصابني على نطاق العامل يف عام         يف املائة من البالغني    41حني أن النساء مثلن     

فريوس يشون ا عاما ويع15 يف املائة من مجيع األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 43النساء اآلن 
وال توجد أدلـة علـى أن هـذا االجتـاه احملقـق للمسـاواة               . العوز املناعي البشري واإليدز   

 .سينعكس
 
 

ــوايل    ــن ح ــاء م ــور الوب ــذ ظه ومن
عقدين، أصاب فريوس العوز املناعي البشري      

وعلى الـرغم   .  مليون شخص  47ا يزيد عن    م
من أن فريوس العوز املناعي البشري فـريوس        
بطئ النشـاط ميكـن أن يسـتغرق عقـدا أو           
أآثر ليسبب مرضا شـديدا ووفـاة، فإنـه         

وتشري التقديرات إىل أن .  مليونا من البالغني واألطفال14أودى بالفعل حبياة ما يقرب من 
، أآثر مـن أي وقـت مضـى يف سـنة            1998حدثت خالل عام     مليون من هذه الوفيات      2,5نسبة  
 .واحدة

 اإليدز، مبـا يف     النص الكامل آلخر األنباء املتعلقة بوباء     
ذلك اللمحات العامـة اإلقليميـة واملعلومـات املتعلقـة           
بالعوامل املغذية للوباء اليوم، ميكن احلصول عليـه مـن           

 :برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز يف
 

http://www.unaids.org  

   
 40 معلومات ملوظفي األمم املتحدة وأسرهم  



 
 

 
 
 
 
 

 املنطقة 

 
 
 
 
 

 بداية ظهور الوباء 

 
البالغون 
واألطفال 
الذيـــن 

يشون ايع
فيـــروس 

العوز املناعي 
/ البشري
 اإليدز 

 
البالغون 
واألطفال 
املصابـون 

حديثا 
بفيــروس 

العوز املناعي 
البشري يف عام 

1998 

 
 
 
 

نسبة 
النتشار بني ا

 *البالغني

 
النسبـة 
املئوية 
للنسـاء 
البالغات 

حامالت فريوس 
 املناعي العوز
 البشري 

 
 
 

األساليــب األساسية لالنتقــال   
 العـوز فيــروس   يشــون  املن يع 
 اإليدز/البشري  املناعي

 أوائل -أواخر السبعينات     األفريقيةجنوب الصحراء 
 الثمانينات

%8,0 مليون4,0 مليون22,5  االتصال اجلنسي باجلنس اآلخر 50%

19 000   210 000 أواخر الثمانينات مشال أفريقيا والشرق األوسط 0,13% ــاحلقن،    20% ــدرات ب ــتخدام املخ اس
 االتصال اجلنسي باجلنس اآلخر

%0,69  مليون1,2   مليون6,7 أواخر الثمانينات جنوب وجنوب شرق آسيا   اجلنسي باجلنس اآلخراالتصال 25%
200 000   560 000 أواخر الثمانينات شرق آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ 0,068% ــاحلقن،    15% ــدرات ب ــتخدام املخ اس

االتصـــال اجلنســــــي بـــاجلنس 
املثلـي  اآلخــر، االتصال اجلنسي    

 )اللواط(
 أوائل -أواخر السبعينات  أمريكا الالتينية

 الثمانينات
160 000    مليون1,4 0,57% ــواط 20% ــدرات الل ــتخدام املخ ، اس

باحلقن، االتصال اجلنسـي بـاجلنس      
 اآلخر

 أوائل -أواخر السبعينات     منطقة البحر الكارييب
 الثمانينات

000 330 000 45 1,96% االتصــــــال اجلنســـي بـــاجلنس  35%
اآلخــــر، االتصــال اجلنســي بــني 

 )اللواط(الرجال 
80 000   270 000 أوائل التسعينات اشرق أوروبا ووسط آسي 0,14% ــاحلقن،    20% ــدرات ب ــتخدام املخ اس

ــال  ــني الرج ــي ب ــال اجلنس  االتص
 )اللواط(

 أوائل -أواخر السبعينات     غرب أوروبا
 الثمانينات

000 500 000 30 0,25% ــال  20% ــني الرج ــي ب ــال اجلنس  االتص
، اسـتخدام املخـدرات     )اللواط(

 باحلقن
ل  أوائ-أواخر السبعينات  أمريكا الشمالية

 الثمانينات
000 890   000 44 0,56% ــال  20% ــني الرج ــي ب ــال اجلنس  االتص

، اسـتخدام املخـدرات     )اللواط(
باحلقن، االتصــال اجلنسي باجلنس    

 اآلخر
 أوائل -أواخر السبعينات     اسرتاليا ونيوزيلندا

 الثمانينات
000 12 600 0,1% 5 ــال  ــني الرج ــي ب ــال اجلنس  االتص

، اسـتخدام املخـدرات     )اللواط(
 باحلقن

% 

%1,1 مليون5,8 مليون33,4       اجملموع  43%

 
، باسـتخدام   1998اإليدز يف عام    /فريوس العوز املناعي البشري   يشون  االذين يع )  عاما 49 إىل   15(نسبة البالغني    * 

 .1997أعداد السكان عام 
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 6الفصل 
 تصدي األمم املتحدة لإليدز

اإليدز يتطلب /لبشريإن مواجهة التحدي املعقد الطويل األجل لفريوس العوز املناعي ا 
وجيب متابعة وتكثيف التدخالت واإلجراءات الصـحية املباشـرة         . التصدي له على نطاق واسع    

لتحقيق الوقاية والرعاية فيما يتعلق باإليدز، ويف الوقت ذاته جيب أن تتصدى اإلجراءات              
 .قتصادية اال-االبتكارية لإلطار األوسع للوباء، مبا يف ذلك اسبابه وعواقبه االجتماعية 

 

اإليدز يف /وقد أنشئ برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس العوز املناعي البشري 
وهو برنامج قائم على الرعاية املشـرتآة       .  لتحقيق هذا الغرض   1996يناير  /آانون الثاني 

ئي، ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنا)اليونيسيف(وجيمع معا بني منظمة األمم املتحدة للطفولة 
وصندوق األمم املتحدة للسكان، وبرنامج األمم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات،               

، ومنظمـة الصـحة العامليـة       )اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة       
 .والبنك الدويل، يف جهد مشرتك ضد الوباء

 

واملشرتآون يف رعاية برنـامج األمـم        
املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز يقدمون هلذا      
اجلهد واليات تكميلية وخربة فنية متعـددة       
ــة    ــني الثقاف ــا ب ــرتاوح م ــات، ت القطاع

 االقتصــادية، -الجتماعيــة والتنميــة ا
وهـم ملتزمـون    . والصحة اإلجنابية للمرأة  

باالشرتاك يف التخطيط والعمـل، ممـا يعطـي         
برنــامج األمــم املتحــدة املشــرتك ملكافحــة 

وتتضمن املزايـا   ". ميزة تعاونية "اإليدز  
ــة،   ــر فعالي ــدعوة أآث ــام ب ــق القي حتقي

عن طريق تقاسم التكاليف، وحتقيـق      واستخداما أآثر فعالية ملوارد منظومة األمم املتحدة        
 .قدر أآرب من الرتابط يف الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة للربامج الوطنية املعنية باإليدز

 رسالة برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز
 

لع برنــامج األمــم املتحــدة املشــرتك  يضــط 
ملكافحة اإليدز بوصفه الداعيـة الرئيسـي للعمـل         
ــاعي   ــوز املن ــريوس الع ــق بف ــا يتعل ــاملي فيم الع

اإليدز، بقيـادة وتعزيـز ودعـم التصـدي         /البشري
الواسع النطاق الرامي إىل الوقاية مـن انتقـال         
فريوس العوز املنـاعي البشـري، وتـوفري الرعايـة          

من ضعف األفراد واجملتمعـات احملليـة       والدعم، واحلد   
اإليدز، وختفيـف   /أمام فريوس العوز املناعي البشري    

 .حدة آثار الوباء

 

 املبادئ التوجيهية
دعم قدرة البلدان على اختاذ إجراءات طويلة األجل ترتاوح ما بني الوقايـة               ) 

 .والرعاية، وختفيف حدة اآلثار
 

 . السياسات واالسرتاتيجيات واألدوات السليمة تقنياحتديد واستخدام ) 
 

إحداث تغيريات جمتمعية وهيكلية لإلقالل مـن ضـعف النسـاء، وصـغار السـن،                 ) 
واملهاجرين، ومستعملي املخدرات، واألقليات اجلنسية واإلثنيـة، وغريهـم مـن            

 .فئات السكان
 

فـراد ممارسـة    هتيئة بيئات اجتماعية وسياسية وقانونيـة داعمـة تتـيح لأل           ) 
 .مسؤولياهتم حلماية أنفسهم وغريهم من اإلصابة بفريوس العوز املناعي البشري

 

إعمال احلق يف مجيع حقوق اإلنسان بدون متييز، مبا يف ذلك التمييز القائم على  ) 
وهـذه تتضـمن احلـق يف التمتـع         . وضع اإلصابة بفريوس العوز املناعي البشري     

ق يف عدم التعرض للعنف واإلآـراه اجلنسـيني،         بالصحة، والسفر والسرية، واحل   
 .واحلق يف احلصول على املعلومات وسبل الوقاية من العدوى
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 .االشرتاك واملشارآة ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
املسؤولية الوطنية عن تصميم وتنفيذ وتنسيق التصدي لفريوس العوز املناعي            ) 

مبـا يف   ويتمثل دور الشرآاء اخلارجيني،     . اإليدز على الصعيد القطري   /البشري
ذلك برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحـة اإليـدز، يف دعـم العمـل الـوطين                 

 .واالعتماد عليه
 

بدال من أن يقوم برنامج األمم املتحـدة املشـرتك ملكافحـة اإليـدز               . التكامل ) 
بنفسه مبا ميكن أن يقوم به آخرون أو يقوم به آخرون بالفعل، فإنه حيـاول                

 .ثغرات املوجودة يف العمل والبحثتسهيل هذه اجلهود وسد ال
 

 اآلثار على الصعيدين العاملي واحمللي
على الصعيد العاملي، فإن برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز هو الربنامج              

املعين باإليدز للمؤسسات السبع املشارآة يف رعايته وهو مسؤول عن وضع السياسات وإجـراء               
ويف الوقـت ذاتـه، فـإن املؤسسـات السـبع           . الدعوة والتنسـيق  البحوث، وتقدمي التقين، و   

اإليـدز  /املشارآة يف الرعاية تدمج القضايا ذات الصلة بفـريوس العـوز املنـاعي البشـري               
 .وسياسات واسرتاتيجيات برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز يف عملها املستمر

 

 برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة      وعلى الصعيد القطري، من األفضل أن ينظر إىل        
اإليدز بوصفه جمموع األنشطة ذات الصلة باإليدز اليت تضطلع هبا املؤسسات املشارآة يف رعايته 

ويف . مبساندة من التوجيهات التقنية لربنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز وموارده           
ملشارآة يف الرعاية، جيتمع ممثلوها بانتظام البلدان اليت يوجد فيها بعض أو آل املؤسسات ا

 خاص لألمم املتحدة لالشرتاك يف ختطيط األنشطة ذات الصـلة           متخصص هبذا املوضوع  على شكل فريق    
وُيستحث موظفو األمم املتحدة احلاملون لفريوس العوز املناعي . باإليدز، وتنفيذها وتقييمها

مون خربة عملية تقنية ومنظـورات      البشري على االشرتاك يف هذه األفرقة املواضيعية حيث يقد        
ويسـاعد  . شخصية على حد سواء للقضايا اليت حتوط باإلصابة بفريوس العوز املناعي البشـري             

هؤالء املوظفون أيضا يف تثقيف زمالئهم عن الوصمة والتمييـز اللـذين يواجهـان األفـراد                 
 .املصابني يف مكان العمل

 

م املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز املعروفني وباإلضافة إىل ذلك، فإن موظفي برنامج األم 
مبستشاري الربامج القطرية يعينون يف بلدان خمتارة لدعم األفرقة املواضيعية لألمم املتحدة             

اإليدز، وتعزيز التعـاون مـع الشـرآاء الـوطنيني          /املعنية بفريوس العوز املناعي البشري    
 .وتوفري الدعم التقين

 

عن طريق ( يف األنشطة الوطنية املتعلقة باإليدز احلكومات ويشمل الشرآاء ذوو األمهية 
؛ واملنظمـات القائمـة علـى       )القيادة السياسية والوزارات ذات الصلة علـى حـد سـواء          
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اجملتمعات احمللية؛ واملنظمات غري احلكومية؛ والقطاع اخلـاص؛ واملعاهـد األآادمييـة ومعاهـد               
ت االجتماعية والثقافية؛ واألشخاص الـذين      البحوث؛ واملؤسسات الدينية وغريها من املؤسسا     

 .اإليدز/يعيشون بفريوس العوز املناعي البشري
 

ويدعم الربنامج أيضا البحوث الرامية إىل استحداث أدوات جديدة وهنـج ابتكاريـة               
لإلبطاء من انتشار فريوس العوز املناعي البشري وحتسني نوعية حياة األشخاص الذين يعيشون              

ومن األمثلة على ذلك تطوير اللقاحـات، ومبيـدات         . اإليدز/ناعي البشري بفريوس العوز امل  
امليكروبات املهبلية للنساء، وطرق احلد من انتقال فريوس العوز املناعي البشري مـن األم               
إىل الطفل، وحتسني طرق وقاية وعالج األفراد املصابني بفريوس العوز املناعي البشري من حاالت               

 .تصيب األشخاص الضعفاءالعدوى العادية اليت 
 7الفصل 

 البقاء على علم واحلصول على املساعدة
وال . املوارد املذآورة يف هذا الفصل ويف الدليل بأسره مدرجة ألغراض العلـم فحسـب               

يعين هذا ادراجها وجود أي تأييد من األمم املتحـدة أو برنـامج األمـم املتحـدة املشـرتك                    
وللحصول على موارد ومصادر دعم إضافية، يرجى . املةوهذه ليست قائمة ش. ملكافحة اإليدز

 .الرجوع إىل منطقتك احمللية
 

 )األمم املتحدة(املوارد على شبكة االنرتنت 
 برنامج األمم املتحدة املشـرتك املعـين        -برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز        

 اإليدز/بفريوس العوز املناعي البشري
 http://www.unaids.org 

 
 منظمة األمم املتحدة للطفولة 
 http://www.unicef.org 

 
  

 
 
 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 http://www.undp.org/hiv 

 
 صندوق األمم املتحدة للسكان 
 http://www.unfpa.org 

 
 برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات 
 http://www.undcp.org 

 
  للرتبية والعلم والثقافةمنظمة األمم املتحدة 
 http://www.unesco.org 

 
 منظمة الصحة العاملية 
 http://www.who.org 
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 البنك الدويل 
 http://www.worldbank.org 

 
 )الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة(املوارد على شبكة اإلنرتنت 

AIDS Action League 

http://www.aidsactionleague.org 
 
AIDS Survival Project 
http://www.atl.mindspring.com/~asp 
 
AIDS Treatment News 
http://galen.library.ucsf.edu/sc/ahp/atn.html 
 
AIDS Vaccine Advocacy Coalition 
http://www.avac.org 
 
AIDS Virtual Library 
http://planetq.com/aidsvl/index.html 
 
American Foundation for AIDS Research (AmFAR) 
http://www.amfar.com 
 
The Body -- AIDS and HIV Information Resource 
http://www.thebody.com 
 
Body Positive -- Living Positively with HIV 
http://www.bodypositive.org.uk 
 
Center for AIDS Prevention Studies 
http://www.caps.ucsf.edu 
 
Centers for Disease Control and Prevention Division of HIV/AIDS Prevention 
http://www.cdc.gov/nchstp/hiv_aids 
 
Clinical Care Options for HIV 
http://www.healthcg.com/hiv 
 
Harvard AIDS Institute 
http://www.hsph.harvard.edu/orginazations/hai 
 
HIV/AIDS Treatment Information Service 
http://hivatis.org 
 
HIV Coalition 
http://www.hivco.org 
 
The Johns Hopkins University AIDS Service 
http://www.hopkins-aids.edu 
 
Journal of the American Medical Association HIV Information Center 
http://www.ama-assn.org/special/hiv/hivhome.htm 
 
International Association of Physicians in AIDS Care 
http://www.iapac.org 
 
Managing Desire (information on safe sex, testing and counselling, etc.) 
http://www.managingdesire.org 
 
Mother's Voices: United to End AIDS 
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http://www.mvoices.org 
 
National Association of People with AIDS  
http://www.napwa.org 
 
National Institutes of Health Division on AIDS 
http://niaid.nih.gov/research/daids.htm 
 
National Minority AIDS Council 
http://www.nmac.org 
 
Nevada AIDS Hotline Forum on Safe Sex 
http://www.thebody.com/cgi/safeans.html 
 
POZ Magazine (information on living with HIV) 
http://www.thebody.com/poz/pozix.html 
 
The Terrence Higgins Trust (London-based NGO to support people with HIV/AIDS) 
http://www.tht.org.uk 
 
Treatment Action Group (advocates for research for a cure for AIDS) 
http://www.aidsnyc.org/tag 
 
UC San Francisco AIDS Research Institute 
http://hivinsite.ucsf.edu/ari/ev.html 
 

 
 )الدولية(املوارد على شيكة اإلنرتنت 

ABIA-Brazil 
http://www.alternex.com.br/~abia 
 
Action for AIDS Singapore 
http://www.afa.org.sg/afa.htm 
 
AIDES Federation National 
http://www.aides.org 
 
AIDS Di Indonesia 
http://www.rad.net.id/aids 
 
AIDS Infoshare Russia 
http://www.solar.rtd.utk.edu/ccsi/nisorgs/russwest/moscow/aidsinfo.htm 
 
AIDS Net Austria 
http://www.aidshilfe.or.at 
 
AIDS Orginazation of Iceland 
http://www.centrum.is/aids 
 
Albergues de México I.A.P. -- Private Institution for the Assistance of AIDS-
HIV Patients 
http://www.agora.stm.it/albergues/alber_en.htm 
 
Brazilian AIDS and STD Programme 
http://www.aids.gov.br 
 
Coalition des oganismes communautaires québécois de lutte contre le Sida 
http://www.pages.infinit.net/cocqsida 
 
Denmark AIDS Information System 
http://www.aids-info.dk 
 
Deutsche AIDS-Hilfe (Germany:  AIDS Information) 
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http://www.aidshilfe.de (see also e.g. www.muenster.org/Aids-Hilfe) 
 
HIV/AIDS in Zambia 
http://www.zamnet.zm/zamnet/health/aids/aidszam.htm 
 
HIV-Nieuws-Amsterdam 
http://www.xs4all.nl/~tjerk 
 
International Council of AIDS Service Organizations 
http://www.web.net/~icaso.html 
 
Mexican Government Page on AIDS 
http://cenids.ssa.gob.mx 
 
New Zealand AIDS Foundation 
http://nz.com/NZ/Queer/NZAF 
 
SEA-AIDS in Thailand 
http://www.inet.co.th/org/unaids 
 
SIDA en México 
http://jeff.dca.udg.mx/sida/sida/html 
 
SIDAnet 
http://www.sidanet.asso.fr/home2.htm 
 
Straight Talk in Uganda 
http://www.swiftuganda.com/~strtalk 
 
UNAIDS in China 
http://www.unchina.org/unaids 
 
UNAIDS in Namibia 
http://www.un.na/unaids 
 
UNAPRO 
http://www.redkbs.com/unapro 
 
Union Positiva 
http://www.unionpositiva.org 
 
University of Zambia Medical Library 
http://www.medguide.org.zm 
 
 

 
 املوارد باهلاتف

 
 املوارد الوطنية يف الواليات املتحدة األمريكية

 
CDC National AIDS Hotline -- 1(800) 342-AIDS 
 
CDC AIDS Hotline in Spanish -- 1 (800) 344-SIDA 
 
AIDS Action Council -- 1 (202) 986-1300 
 
American Foundation For AIDS Research (AmFAR) -- 1 (212) 682-7440 
 
National AIDS Clearinghouse -- 1 (800) 458-5231 
 
National Association for Children with AIDS -- 1 (202) 639-5170 
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National Association of People with AIDS -- 1 (800) 673-8538 
 
National Minority AIDS Council -- 1 (202) 544-1076 
 
National Pediatric HIV Resource Center -- 1 (800) 362-0071 
 

 اململكة املتحدة
National AIDS Helpline -- 0800 567123 
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 قراءات أخرى من برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز 
 
ـة آاملــة ملنشــورات برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة         لالطـــالع على قائمـ   
 .http://www.unaids.orgاإليدز، انظـــر أيضا 
 
Access to drugs, UNAIDS Best Practice Collection Technical Update, Geneva, 
UNAIDS, 1998 (available in English, French and Spanish) 
 
AIDS and men who have sex with men. UNAIDS Best Practice Collection Point of 
View, Geneva, UNAIDS, 1998 (available in English, French and Spanish) 
 
Blood safety and AIDS. UNAIDS Best Practice Collection Point of View, Geneva, 
UNAIDS, 1997 (available in English, French and Spanish) 
 
Blood safety and HIV. UNAIDS Best Practice Collection Technical Update, 
Geneva, UNAIDS, 1997 (available in English, French and Spanish) 
 
Counselling and HIV/AIDS. UNAIDS Best Practice Collection Technical Update, 
Geneva, UNAIDS, 1997( available in English, French and Spanish) 
 
Gender and HIV/AIDS. UNAIDS Best Practice Collection Technical Update, Geneva, 
UNAIDS, 1998 
 
Knowledge is power: voluntary HIV counselling and testing in Uganda. UNAIDS 
Best Practice Collection Case Study. Geneva, UNAIDS, 1999 
 
Mother-to-child transmission, UNAIDS Best Practice Collection Technical 
Update, Geneva, UNAIDS, 1998 (available in English and French) 
 
UNAIDS & WHO. Report on the global HIV/AIDS epidemic. Geneva, UNAIDS & WHO, 
1998 (available in English, French and Spanish) 
 
Women and AIDS, UNAIDS Best Practice Collection Point of View, Geneva, UNAIDS, 
1997 (available in English, French and Spanish) 
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 كماندي ميكولنكا: احملرر واملصمم/للكاتب
 إستيل آارول:                 للمصور
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الذي يضطلعهو  ) UNAIDS (ملكافحة اإليدز والعدوى بفريوسه   برنامج األمم املتحدة املشرتك     
.اإليـدز / إجراءات عاملية بشأن فريوس العوز املناعي البشـري        اذبشكل رئيسي بأعباء اخت   

منظمـة األمـم:  وآاالت األمم املتحدة يف جهد مشـرتك ملكافحـة الوبـاء           وهو يضم سبعا من   
، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحـدة)اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

للسكان، وبرنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، ومنظمة األمـم املتحـدة
 .، ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل)اليونسكو(للرتبية والعلم والثقافة 

 
باسـتنهاض اجلهـودوبرنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز يضطلع على حـد سـواء             

 املؤسسات السبع املشرتآة يف رعايته للوبـاء وبتعزيـزالرامية للتصدي للوباء من قبل    
ويتمثل غرضه يف أن يقود ويساعد يف توسـيع نطـاق التصـدي. هذه اجلهود مببادرات خاصة   

الطبيـة، واملتعلقـة بالصـحة: س العوز املناعي البشري على مجيع اجلبـهات       الدويل لفريو 
.العامة، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، والسياسية واملتعلقة حبقوق اإلنسـان         
-ويعمل برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز مع طائفـة عريضـة مـن الشـرآاء                  

 وقطاع األعمال التجارية، والدوائر العلمية واألشخاصاحلكوميني واملنظمات غري احلكومية   
 . لتبادل املعرفة، واملهارات وأفضل املمارسات عرب احلدود-العاديني 
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برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس العوز املناعي 
 اإليدز/البشري

 العوزبرنامــج األمم املتحدة املعين بفريوس 
 اإليدز/البشري ياعاملن

برنامج . صندوق األمم املتحدة للسكان. برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. اليونيسيف
منظمــة . اليونسكـــو. األمـم املتحدة للمراقبــــة الدوليــة للمخـــدرات

 البنـــك الدولــي. الصحـــة العامليــة
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